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AAN DEN LEEZER.
Ewyl de Scheepsbouw den gronddag is der Zeevaard,
en dceze de goudraein van den Koophandel, door
wien de vryheid en 't welvaaren deezer Republiek,
van outs, hebben gebloeid, kan 'er mets nutter voor

den Lande bedacht worden , dan , op alle wyzen , de Schecpstim-

merkunft te helpen bevorderen. Hiertoe is
,
volgens bet getuige-

nis van kundige Mannen , het boek van den Heer du Hamel by
uitftek bekwaam : het geen ons heeft doen befluitcn om 'er dee-

ze Vertaaling van, met den druk, wereldkundig te maaken; te

meer, wyl zo leerzaam en volmaakt een werk van die natuur,

in onze Taaie ontbrak; en dat de edelmoedigheid van twee be-

roemde Hollandfche Scheepsbouwers ons t in alles , de behulpzaa-

me hand aanbood, en ftantvafng, ten einde toe, heeft geleend.

Waarvoor wy die Hceren hier opentlyk danken ! en wenfehen dat

hunnen welverdienden lof, met dit Boek, niet alleen door ganfeh

Neerland , maar met hunne welgebouwde Schepen , rondom den
•ganfehen Aardkloot, kenbaar worde. Om dan dit Werk, met zo
veel luider en volmaaktheid in 't licht te doen verfchynen, als

deszelfs waardigheid verdiend, hebben wy noch koften, noch
moeiten, ontzien: zo in het opfpeuren eenerpenne, begaaft mee
de nodige hoedanigheden , tot het wel vertaalen deezer ongemeene
ftorre, als in het, fierlyk en aauwkearig, doen vervaardigen der

Kunftplaaten: waaraan meer tyd en arbeid is bedeed, dan wy
vooraf gedacht hadden; en dus oorzaak is dat wy aan onze be-

loofde uitgave niet eer hebben kunnen voldoen.

De algemeene toejuiching ! waar mede wy vertrouwen dat deo-

ze Vertaaling zal goedgekeurd en getrokken worden, zal ons aan-

Ipooren om dezelve te verryken , met eene Verhandeling over den

HoUandfchen Scheepsbouw zo ten aanzien van de zeven Char-

ters der Oorlog - fchepen , door den Scheepsbouw • Mee fiers L.

van .Zwyndregt , in den dienfl: van 't Ed. Mog. Admiraliteit
• 3 c>;-
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AAN DEN LEEZER.
Collcgie aan de Maaze , als met betrekking tot de Koopyaardy-
fchepen , door een ander voornaam Scheepsbouwer , aar» der»

zeiven Koopftroom. Waaruit blyken zal dat onze Hollandfche

Scheepsbouwers, zo in 't vernuftig ontdekken en bewy^en der

gebreeken van dén Scheepsbouw , als in 't fchrander helpen ver-

beeteren der zelve, nooit Ontaard zyn geweelt van hunnen al-

ouden Kunftrocm! maar noch volkoomen machtig zyn de ver-

heve Kunltkennis hunner beroemde Voorzaaten ; die boven alle

andere Natiën hebben uitgemunt in het beknopt-, vlug en goed,

bouwen van befaamde Oorlog- en Koopvaardy-fchepen ; en van
wicn , niet alleen machtige Ryken , de Kunft als te leen hebben
pntftngen ; maar die zelfs I^ermeeilers zyn geweeft van een

.gekroond Hoofd. Op dit Werk zyn wy van nrecning te laatcn

.volgen, dat van den Heer Mungo Alurray, vermaard Scheeps-

bouwer op de Koningklykc Timmerwerf te Deptford. Zynde
.ecne Verhandeling over den Engclfchcn Scheepsbouw , in drie

hoofdftukken : waarin ondcrfchcidentlyk gehandeld wordt van al

deszelfs kunftig gereedfehap , nevens de befchryving en *t ge-

bnuk van eenen nieuw uitgevonden Scheepsbouwers-verdeelpas-

fer: om dus in onze Taaie , een volkoomen werk te hebben
over de Scheepstimmerkunft , van drie der vermaardfte , en han-

de'.rykfte, Zeebouwende Ryken en Staaten van Europe. Waar-
uit, door fchraijdere vergelykmg en kiezing van het befte uit

ieders bouwmanicr , voor *s Lands Scheepsbouw en Zcevaard y

geen geringen aanwas ter volmaaktheid ipruiten kan ; en voor
onzen Staat een der heilzaamfte vruchten zoude voortbrengen,

die van de drukpers te wenfehen zyn. ïndien wy met dceze

uitgave iets toegebracht hebben ter bereiking van dat heilzaam

oogmerk , achten wy zulks ons hoogfte geluk en belang ! en de

rykfte belooning van onzen aangewenden arbeid en icver ! en

zyn altoos genegen om ons dierbaar Vaderland , en deszelfs kunft-

en wetenfehap kweckendc Liefhebbers, hier in ten dienfte te

ftaan.

Dit is het , aandachtige Leezer r dat wy nodig hebben geacht

u vooraf te berichten ; waar mede wy u , met het doorbladeren*

deezer Vertaalinge, alle vernoeging en heil wenfclieo.

VOOR-
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VOORREDEN.
E plaats, die ik in den Zeedienft bcklecde,ray genood-
zaakt hebbende den Scheepsbouw te betrachten , be-

floot ik (om dc kundigheden, welke ik in die berrach-

tinge verkreegen had > te behouden , en om cene goede
01 der aan myne denkbeelden te geeven) die gedachten op het pa-

pier te brengen , alleen tot myn eigen gebruik.

Eenigen tyd daar na zag ik my verplicht die papieren weder
onder handen te neeroen, en hun cene bcctcr gedaante te geeven,

om ze te doen ftrekken tot nut van eenige jonge Lieden , die gene

kennis van den Zeedienft hebbende, begcerig waren om den
Scheepsbouw te leeren. Deeze verzameling, die niet tot den
drak gefchikt was, viel in handen van eenige Officieren, en zelfs

van eenige Schceps - Timmerlieden , die oordeelden dat her. nut

zoude weezen dezelve tc doen drukken, om den Leerlingen

van den Scheepsbouw veele moeite te fpaaren, zoo wel als den
Heercn Opzienderen van den Zeedienfl , die in dit werk verlchci-

de Aantekeningen zouden vinden, welke nooit in eene wel ge-

fchikte order verzameld noch gefchikt geweeft waren
,
mirsgaders

Natuurkundige en Over-natuurkundige aanmerkingen over den
Scheepsbouw , die hen dienftig fcheenen om de denkbeelden der

jonge Lieden, die zich op deeze Weetenfchap wilden toeleggen,

te ontvouwen.

een fluk het twaalfde of het honderd - vier - en - veertigfte deel

'der leugte van een ander nodig heeft, nebbe ik gezegd, dat, om
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viij VOORREDEN.
de lengte van zodanig een (luk te krygen , men eenen duim , of
ccne linie voor ieder voet van zodanig een ander moet' nee-

men. Ook hebbe ik, zoo veel mogelyk was, gemeid toevlugt

tc necmen tot de beginfels der Wiskunde , niet alleen met oog-
merk om van meerder dienfl: te zyn aan de genen die maar ee-

ne toffe kennis van die Weetenfchap bezitten; maar ook , en wel
voornamelyk , om dat door de Hoeren Bouguer cn Euler het
befchouwende deel der Scheeps-bouwkunde op eene zo verheve
cn volkome wyze is verhandeld , dat men in lang niet zal be-
hoeven tc arbeiden op het beftek dat zy verkooren hebben. De
werken van die Heeren zullen nut weezen voor kundige Scheeps-

Timmerlieden, en het myne is opgeotfert aan 't onderwys van
Jonge Lieden; een werk van deeze natuur was hen nodig, en
ontbrak geheel. Weshalven is de Verhandeling, die ik in 't

licht geeve, enkel werkdadig, en bevat zelfs de grondbeginfels

:

doch ik hoope dat ze nuttig zal zyn om het verltand te berei-

den tot de bevattïnge van de verhevener befchouwingen , die

men in de cvenaangehaalde werken vindt, en om het in Haat

te Hellen van de regels, welke die groote Meetkundigen vaftge-

fteld hebben, wel toe te paffen.

Ik zal my niet bezighouden met te onderzoeken of het mo-
gelyk zy den Schepen eene andere gedaante of form tc geeven
dan die zy hebben, eene gedaante door wiens middel zy be-

kwaamer zouden zyn tot de dienden die men 'er van verwacht.

Ik houde my aan de algemeen vaftgeftclde gedaante ; en hebbe
niet anders voor dan die gedaante, weke ik onderftelle naa by
de volmaakfte te komen , zoo wel uit te werken als 't mogelyk
is. Ik wil zo hoog niet vliegen, dat ik my vennccte nieuwe
wegen aan te toonen om beter Zee - Schepen te bouwen dan die

welke in gebruik zyn geweeft. Al wat ik begeere is , de genen,

die uit myne Verhandelinge den Scheepsbouw trachten te leeren

,

bekwaam te maaken om Vaartuigen te timmeren die gene wee-
zendlyke gebreken hebben , en die de Schepen , welke den roem
'van goed hebben verkreegen , kunnen evcnaaren.

Ongetwyffclt zullen de genen, die de kunfl verftaan welke ik

verhandde, zich ftooten aan de twyffèling die in myn gantfche

Werk heerfcht : in plaatfe van verfcheide afmeetingen op te gee-

ven, die in verfcheide tyden, door verfcheide Scheeps-Timmer-
lieden gevolgd zyn, zoude het niet gevoeglyker zyn geweeft

alleen



VOORREDEN. ix

alleen maar te fpreeken van die welken men meent de voorkeur

boven anderen toe te komenfin plaatfe van eene lange lyft te

maaken der redenen, die aanleiding zouden kunnen geeven om
de een of de anderen der werkdaaden te volgen, welke ik aan*

gehaalthebbe zonder zyde te kiezen, zoude het niet beter zyn
geweeft van de verfchillen te befliffen ? De jonge Lieden zelfs,

voor wien dit Werk gemaakt is, zouden waarfchynlyk een'

meefterachtigen toon verkoozen hebben , ontrent de (tellingen

die tegengefprooken kunnen worden, welke hen in eene twyf-

felinge laat, die hen zekerlyk verlegen moet maaken ; weshal-

ven is het billyk dat ik de redenen bybrenge die my bewoogen
hebben om een' verfchillenden weg te volgen.

Indien ik een party gekoozen had , zoo heb ik de vermetel-

heid niet om te denken dat het altoos de bede zoude geweeft

zyn ; echter een meefterachtige toon, onderfteund met eenige

fchynbaare redenen , zoude nochtans jonge Lieden hebben kun-

nen misleiden , en hen valfche Grondregels doen aanneemen.

Ten anderen is myn voorneemen eerft geweeft , te doen be-

merken langs welke trappen de Scheepsbouw is opgeklommen
tot den ftaat daar hy heden in is : met dit oogmerk had ik

voorgenomen alle verfcheide gebruiken, die my bekend wa-
ren, in myn Werk te verzamelen; maar om dat voorneemen
uit te voeren, zou het tot verfcheide deelen zyn vermeerderd,

en dit willende vermeiden, hebbe ik verfcheide gebruiken, en
vooral de oudfte, achterwecge gelaaten ; en ik zou tot een

ftrydig gebrek overgeflaagen zyn, indien ik my aan een enkel

gebruik bepaald had. Om kort te gaan, ik hebbe altoos ge-

dagt, dat ik de jonge Lieden moeft opwekken om gebruik

te maaken van hun verftand, en om fchranderheid te verkry-

gen , of ten minften die te vermeerderen, welke dc natuur hen

gefchonken heeft. J4u is niets nutter daar toe dan het heilzaam

twyffelen tothet welke Defcartes ons vermaant, dan een onder-

zoek dat de jonge Lieden in eene foort van twyffeling laat, en

henbeweegtomhet onderwerp op het welk zy arbeiden dieper

* * uit



V -OORREDEN.
uit te baaien. In een woord , ik heb geoordeeld dat het voor»

deelig was hen te brengen in eene verlegcndhcid, daar zy zich

niet uit kunnen redden dan door opmerkingen , <die denkbeelden

in hun verwekken j door overdenkingen die de valfche denk-

beelden onderfcheiden vande waare, endoor de (amenvoeging

hunner denkbeelden, die hen in (laat kan (lellen om zelfs te

befliffen aangaande de party die te kiezen ftaat-.een mceftcr-

achtige toon maakt in tegendeel blinde navolgers. Oeeze toon
is het, die de Natuurkundigen eeuwen lang gepaaid heeft met
verborge hoedanigheden K die oorzaak is dat men in verlichter

eeuwen zoo veel tyds nodig gehad heeft om te bemerken dat

de Draaikringen van Defcartes niet overeen te brengen waren

met de wetten derWerktuigkunde; en wygeraaken moogeryk
naby den tyd dat men zich zal fchaamen over de verkeerd, be-

greepene leer der aantrekkingskracht, zoo als eenige driftige

navolgers van den beroemden Newton dezelve (laande houden,

en beweeren : maaralle overtolligheid dient gemeid,,en dewyl
de zorg, die ik genomen hebbe om myn gevoelen niet te doen
bemerken, my zoude verplicht kunnen hebben om de redenen

die 'er tegen zyn al te fterk voor te (lellen , zal ik.in de verkla-

ringe die ik van myn ganfche Werk gaa geeven, doen bemer-

ken welke gebruiken my de voorkeur fchynen te verdienen:

evenwel verzoeke ik dat men myne denkbeelden niet zonder

onderzoek aannccme ; want ik ben verre van het een gebruik

in plaatfe van het ander te willen opdringen.

Het zou oude Schceps-Timmcrüeden, die, by eene genoeg-

fame befpiegelinge , veele oeffening en ondervinding verkree-

gen hebben , kunnen voegen de grondbeginfels hunner kunft

meefterachtig voor te (lellen; maar voor jonge Lieden zal het

beft weezen dat zy zich zeiven reden geeven van alles wat zy
zullen doen, en zich niet overgeeven aan eene blinde gewoon-

te die den opgang van eene kunft altoos tegen houdt.

SCHETS



SCHETS van het WERK.
£E£STE HOOFDSTUK.

k
A cenige algemecne Aanmerkingen over de Scheepsbouwkundc

,

en na het oogpunt vaftgefteld te hebben van 't welk ik voor-

genomen hebbe haar te befchonwen , gaa ik over tot de onderfcbeiding der

Schepen volgens bunnen rang. In dit Artikel ziet men , dac 'er een groot ge-

tal Oorlogfchepen gebouwd zyn, die van malkander verfcheelen in het getal

en het caliber hunner (lukken , de hoeveelheid hunner dekken , de lengte

hunner bakken, Tenanten en hutten.

Indien men nieu anders beoogde dan den opgang en de bevordering van

den Scheepsbouw, cn het gemak van den Zeedienft, zoude men kunnen

denken, dat het voordeelig is de charters en orders der Schepen te ver-

menigvuldigen; het zoude een middel weezen om de Sc herps- timmerlieden

te noodzaaken de grondregels hunner kunft grondiger te leeren, naardien

een enkele gewoonte hun van weinig dienft zoude weczen om alle vraa-

gen, die men hun zoude kunnen dc^n , met lof te beantwoorden. Het is,

ten opzichte van den Zcedieaft klaar, hebbende keur in een groot getal

Schepen van verfchillende grootte , dat men voor eiken tocht zulken kon

fchikken die 'er het bekwaa:nft toe fchyncn.

Maar oogmerken van zuinifi'icid, die m<.n in zulke, gewigtige onder-

neemingen niet moet verwaarloos , en de eenvoudigheid van den dienft

in de Havens, vereifchen dat men Je charters en orders der Schepen be-

paale aan een zoo klein geul als 't rr.ogdyk is. Inderdaad , welk ecne een-

voudigheid zon het in den Zeedienft niet weezen, en welk eene fpaarzaam-

heid zelfs, indien het rondhout, het want en het touwerk van allerhande

flach , gebragt konden worden tot j of 6 klaflén , die aan alle behoeften

van den Zeedienft genoegzaam zouden kunnen voldoen

!

Dit denkbeeld aanneemende, zouden vyf charters van Schepen genoeg-

zaam kunnen wcezen, en noch zoude de eerfte charter die van driedeks

Schepen weczen ( in gevalle de Koning dienftig oordeelde cenige van de-

zelve in zyne groote Havens te hebben . ) en men moet niet ontveinzen dat

'er fchier geen één driedeks Schip is, 't welk gene groote gebreken heeft

gehad , ais te rank te zyn, of gebrek tc hebben van laag. Het Schip

• '2 de



iz SCHETS van het WERK, I HoofdfUk.

de Reyal- Louis
,
dat, volgens alle Zeelieden, een meeftcrftuk was, zou-

de te laag van poorten geweeft zyn , indien men het ten Oorloge uitgeruft

bad , en met het gefchut, 't welk het voeren moed. Het is niet dat men de

Schepen van deeze charter geen genoegzaame verheeven laag zoude konnen

bezorgen ; maar het Haat te vreezen , dat het zoude (trekken tot nadeel der

andere goede hoedanigheden, die de Royal-Louis beroemd gemaakt hebben.

Ik weet dat men te Breft de Royal Louis gebouwd heeft, die, by ongeluk,

op ftapel verbrand is : dit Schip, was op zyn eer/Ie laag geboort met

zeitien poorten voor (lukken van 3$ ff, en het voerde op zyne tweede laag

17 (lukken van 24 ff; maar als Schepen , belaft met een zoo zwaar ge-

fchut, Zee zullen bouwen, en hunne eerfte laag van eene genoegzaame

hoogte zal weezen, moeten ze een overgroot lichaam, hebben: vooral is t
noodzakclyk hunne wydte te vermeerderen, waaruit volgt ecne zeer hooge

bemafting, zwaar want, en in 't algemeen zeer zwaar touwerk, 't welk het

Scheepsvolk, krachtig afmat: men kan, het is waar, hun getal vermeerde-

ren ; maar de byzondere kracht van ieder man te vermeerderen is onmoge-
lyk; en dit zoude evenwel noodzakelyk weezen, dewyl men zomtyds maar

een zeker getal manfehap kan gebruiken tot één werk. Deeze opmerkin.

Enflc Een doen rov denken dat het bouwen van zulke zwaare Schepen niet over-

eenkomt met het welzyn van den Zcedienft, en dat men die van de eerden

charter zoude kunnen bepaalen aan 30 (lukken van 36 ff , te voeren op hun

eerfte dek; 32 van «8 S op hun tweede; op het derde 30 van ia tt; en op
de bak en fchans 1 8 van 8 en van 6 3 , maakende in 't geheel 1 10 (tukken.

En zodanig een Schip is zwaar genoeg om zich aan het hoofd van een

Vloot te vertoonen ;. en zorg. dragende dat het een goede laag heeft, zal het

gemakkelyk en veilig Zee konnen bouwen.

Noch veel beter redenen heeft men om de tweedeks Schepen met fchanfen

aftekeuren, welke men op het ccrflc dek 30 (lukken van 36 8 zoude doen

voeren; op het tweede 32 van 24 fB, met (lukken van 8 ponders op de

bak en fchans.

Een tweedeks Schip kan zoo goed een verband niet hebben dan een drie-

deks; een Schip geboord met 15 poorten van 36 ponders, moet noodwen-

dig zeer lang vallen: Nu zal ieder, die weet waar van het verband der Sche-

pen afhangt , moeten bekennen dat lange Schepen beter gebonden moe-

ten zyn dan korte, waar uit volgt dat de tweedeks Schepen op hun tweede

dek geen (tukken van 24 f8 moeten voeren; hoe zeer men het verfterken

van hun verband ook in acht neeme, kan men voor zeker houden dat zj

heel fcbjelyk zullen doorzetten onder het vervaarlyk gewigt van dit ge-

fchut.

xJ by Google



SCHETS van het WERK, /. Hvfijiuk. 13

fchut. Ten anderen zoude op een zodanig Schip al zoo veel volk nodig

zyn als op een driedeks, en hoe is *t mogelyk 1000 of 1200 man tuffchen

één dek te bergen.

Ik oordeele dan dat de Schepen van de tweede charter drie dekken Tw erde

zonder fchanfen zouden kunnen hebben, of liever dat de fchanfen, die chaner-

het derde dek zouden maaken, met roofterwerk zaamgevoegd waaren , gelyk

men aan den Tonant gezien heeft: wan: door middel van dat roofterwerk zou

men van 't eene eind van het Schip tot aan 't andere watergangen , zetwee-

gers, en zelfs een gang fchaarftokken kunnen voegen, cn door deezc (lukken

zoude het verband van dit Schip byna zoo volmaakt kunnen weezen als dac

van een driedeks;

Wyders zouden die Schepen op hun eerde dek 30 Hukken van 36 (J

kunnen voeren ; op het tweede 32 van i& ff , en op de bak en fchans 18 van

8 ff , het welk in 't geheel 80 ftukken maakt.

Zulke Schepen , die men konde aanzien als hebbende maar twee dekken,

zouden , door middel van het rooftcrwerks dek , zeer wel gebonden zyn

en in ftaat weezen om hun zwaar gefchut te voeren , het bovenwerk

ligt zynde, zouden zy zeer wel zeil draagen; door middel van het roofter-

werk's dek, zoude de tweede laag gebruikt kunnen worden, zonder verhin-

deringe van het touwerk : wcshalven zouden zy zeer bekwaam ten Oorloge

zyn: en fterk genoeg weezen om door Hoofd-Officieren gekommandeerd

te worden , en in flechte faifoenen Zee kunnen houden; want het roofter-

werk met prefenningoverdekkende , zoude men een gedeelte van het Scheeps-

volk eene fchuilplaats bezorgen.

De Schepen van de derde Charter zouden twee dekken kunnen hebben , Derde

met een bak en fchans, voerende op hun eerfle dek 28 ftukken van 36 S; 0»"1""*

op hun tweede dek 30 (tukken van 188 jen op de bak en fchans ieder 8 ftuk-

ken van 8 S; in 't geheel 74 ftukken.

Alzoo deeze Schepen maar twee dékken zouden hebben, welke belaaden

zouden zyn met vry zwaar gefchut, en vermits zy tot lange reizen kunnen

gefchikt zyn , zoude het noodzakelyk zyn die heel zorgvuldig te verbinden,

met de kragt der zetweegers te vermeerderen , en de bak en fchans even hoog
te maaken:,menzoudeopde kant van het roofterwerk, een foort van fchaar-

dokken kunnen leggen , welke wel gevoegt zynde een goed verband zouden
geevcn ; daar cn boven als die Schepen beginnen te verzwakken , of tot

lange reizen gefchikt worden, zoude men dezelve kunnen verligten, met
op het eerfte dek maar ftukken van 24 S te leggen , of bet gefchut van •

de bak en fchans weg te neemen.

«•3 Dio
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Die Schepen zouden in linie kannen (laan ; aan 't boord der Convoyen en

in Vlooien gefield kunnen worden ; om kort te gaan
, zy fchynen tot aller-

lei dienft bekwaam.

<'han« ^^P60 vzn de vierde Charter zouden op hun eerde dek 26* (lukken

van *4 H kunnen voeren; op het tweede, 28 van 12 tt; en op de bak en

fchans ieder zes van 6 9, in 't geheel 66 (lukken: zy zouden in linie

kunnen (laan; de Convoyen en Vlooten uitmaaken; gebruikt worden voor

de volkplantingen en verre togten: want dit (lach van Schepen houden by-

zonder wel Zee.

Vyfde Eindelyfc de Schepen van de vyfde Charter zouden op hun eerde dek
Chsner. vier-en-twintig (lukken van 18 f§ voeren ; op hun tweede zes-en-twintig it

ponders; in 't geheel vyfüg (lukken.

Om zich in linie te verwonen, zouden zy wat zwak zyn, doch zy zouden

kunnen dieneu voor Convoyers, in de Vlooten, of om den Koophandel in

de Volkplantingen te befchermen, en tot verre togten : ten anderen, als zy

buiten (laat waren om hun gefchut langer te draagen , zou men ze kunnen

gebruyken voor Fluiten of Vragt-Schepen ; de eerde laag wegneemendc

,

en op het tweede dek achtponders plaatfendc.

Behalven deeze vyf Charters van Schepen, die men als de kracht van

's Konings Zeemagt zoude kunnen houden, zoude het nodig zyn verfcheide

foortcn van Schepen te hel!;cn, die men zoude bouwen om a::n byzunuere

oogmerken te voldoen.

By voorbeeld
,
Schepen v.in de kracht der vierde Charter , waar op

men weinig gefchut , maar van zwaar caliber , zoude brengen , die men

zeer fmocg en naauw zou bouwen, en die men den ligtden voortgang zoude

trachten te gecven, zonden voortrcffüyk goed tot de kaap weczen; want

dewyl die kruistogttn gcmeenlyk niet heel lang zyn, is het genoeg als het

ruim leeftogt voor vier maanden kan bergen , en Jut Scliccp-voJk , zoo

wel als de Staf, kan veele dingen miflen die tot gemak dienen, cn die no-

dig zouden weezen, indien men zeven of acht maanden Zee moed houden,

weshalven zoude liet Jiendig zyn dat de Scliceps-bouwers, aangaande die

Schepen, volkomen mecflcr waren van alles in 'twerk te dellen wat voordee-

lig tot de zeilagie kende dienen, voor al zoo na moogelyk , deeze hoedanig-

heid volftreki noodzjukly!. zynde , voor Schepen die men ter kaap wil uitruden.

Men moet uooJu'en.lig Fregatton Iiebben tot Kud-bewaarders ; om de

Vlooten te volgen, de Esouaders te verzeilen, cn bevelen te brengen.

Wy daan ten vollen toe het voorneemen dat men genomen heeft van

5-:nc Fregatten meer te bouwen dan van eene laag; die voor Kud-bcwaar-

ders,
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tjers, en tot kleine togten dienen , moeten wat fterk van gefchut zyn , om
de kapers de zyde te kunnen bieden ; maar die verordend zyn om de Vloo-

ien te volgen, ofom bevelen te brengen, niet gefchikt zjnde tot vechten,

zoude het dienflig veezen dezelve met zeer ligt gefchut te belaaden , en ik

zoude wenfehen dat zy gebouwd wierden alleen met het oogmerk van gau.

we zeilers te zyn, op dat zy zich fpoedig zouden kunnen begeeven ter ver-

ordende plaatfen , en alle Schepen ontzeilen die zy op hunnen weg zouden

ontmoeten. Deeze Fregatten die met heel weinig manfehap uitgeruft konde

worde, zoude van een groot gebruik , in tyd van Oorlog zyn.

Het is ook noodig Fluiten, Ligters en kat-Schepen , met een woord vracht.

Schepen , te hebben , wier volmaaktheid beftaat in eene groote draagbaar-

heid en met weinig volk te kunnen vaaren; het voorbeeld van den Cbamcau

en den Cbariot-Royal bcwyfl dat men aan die hoedanigheden kan voldoen.

Eindelyk men kan benodigd zyn om Galeyen, Brigantynen
, Xebecquen,

enz. maar alle die zoortcn van Vaartuigen ( uitgezonderd die van de vyf

voornaame Charters en de Galeyen ) moeten aan geene vafte grootte bepaald

worden; die moet men geheel en al overgecven aan de bouwers, wien zy

gelegenheid zullen gceven om hunne bekwaamheid te doen blyken , als zy

tot hunne verfcheide verordeningen zoo bekwaam gemaakt zyn als 't moge-
lyk is, want men moet zich daar in niet bedriegen, en men kan een Fregat

ligter misbouwen dan een kloek Schip.

Na gefproken te hebben van het onderfcheid der Schepen ten opzichte

van hunne Charters en orders, handelc ik over hunne afmecting, en eerft

van hunne lengte die zich richtc naar de wydte vsn alle poorten der eerfte

laag; naar de tuflchenwydtc, die men van de eene tot de andere poort laat,

gclyk ook naar den afïtand van de ccrfti: poort van vooren tot de fponning

der voortleven met dien van de laafle van achteren tot de fponning der

achterflcven; en alle die fommen, by malkander geteld, gecven de lengte

van 't Schip , van de fponninge des voorfleven af tot de fponninge der ach-

terneven toe
,
op de hoogte van het eerfte dek ; de Timmerlieden kunnen

van dien regel niet afgaan.

Ik merke hier voorbcdachtelyk aan , dat het nocxlig is van de lengte van

't Schip, te necmen opdc hoogte van 't eerfle dek , om cenen misdag te

vermeiden die daar uit zoude kunnen ontdaan, dat ik (pag. 10) geztgd

hebbe dat de lingtc van bet Schip aan de "sattrlyn vqftgejleld beboerde te worden;

want ik had op die plaats moeten aanmerken ( gelyk ik , van de lengte

fpreekende, gedaan hebbe) dat, als men timmeren moet, men delengte

der Schepen aan de linie van het eerde dek moert bepaalen , in plaatfe dat

men
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men die lengte moet neeroen aan de waterlyn, wanneer men voor heeft de
uitrekeningen te doen, waar van ik op het einde deezer verhandelinge ral

Jpreeken.

Dit wel begreepen zyndc, is het klaar dat de lengte der Schepen afhangt
van de uitgestrektheid die men geeft aan de deden die de grondbeginfels

van deezc lengte zyn; weshalven moet men dan de wydte vaftftelien, die

men geeven zai aan de poorten , en aan de afftand die zyn moet tuffchen de
eene en de andere poort , &c.

Men i* het genoegzaam eens, dat men tuffchen de laatfte poort van voo-

ren en de fponning der voorfteven eene wydte moet laaten gelyk aan twee

en een half maal, ten minften twee en een vierde maal, den afftand , dien

men laat tuffchen de eene poort en de andere. Men is het desgelyks eens

dat de afftand der laafte poort van achter aan de fponning der achterfteven,

moet gelyk weezen aan anderhalfmaal , of een en een vierdemaal , den af-

ftand van de eene poort tot de andere.

De Scheeps-Timmcrlieden zyn 't ook eens over de wydte die men aan

de poorten moet geeven; zy is voor ftukken van 36 16 drie voet of drie

voet en één duim ; voor ftukken van 24 tE twee voeten en negen of tien

duim; en voor ftukken van 18 9, tweevoet en zeven of acht duim.

Men is wat meer verfchillende geweeft over de wydte die men tuffchen

de poorten moet laaten ; evenwel hebben de Scheeps-timmerlieden ïbhicr in 't

algemeen geoordeeld dat men tuffchen de poorten, geboord voor ftukken

van 36 tt moet laaten zeven voet en zeven of acht duim ; tuffchen de poor-

ten voor 24 ponders zeven voet en drie of vier duim; en tuffchen die voor

ftukken van 1 8 £8 zeven voet en twee of drie duim ; maar om reden van

voeglykhcid is men zomtyds van dien regel afgegaan : want de Schepen

,

die ik opgegeeven hebbe voor de eerftc en tweede Charter, tot voorbeeld

neemende, de eene en de andere op hunne eerftc laag een gelyk getal ftuk.

ken en van dezelfde caliber hebbende, zou daar uit volgen dat de Schepen

van de tweede Charter zoo lang zouden zyn , als die van de eerfte; het welk

niet voeglyk is, naardien de Schepen van de eerfte Charter, die een gr00-

ter geul ftukken kanon voeren, en die in 't geheel zwaarder zyn, een

grooter lichaam moeten hebben dan Schepen van de tweede Charter.

Van gelyken, indien men dienftig oordeelde op de eerftc laag van den-

schepen van de eerfte Charter , maar veertien ftukken te brengen , in

plaatze van vyftien , zoude men genoodzaakt zyn meer ruimte te laaten tuf-

fchen het gefchut, of wel men zoude gebrek van laag hebben, ten waarc

men de wydte of het hol veel vermeerderde het welk niet dienftig zoude
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wcezen, niet alleen om dat men den weerftand der vloeiftoffe zoude ver-

meerderen , maar noch door de wydte te vermeerderen , zonde de bemafting

hooger, en bet gewigt van al het touwerk zwaarder worden.

Laat ons uit het gezegde befluiten , dat de Scheepf-timmerlieden zeer

wel doen , dat zy in byzondere gevallen wyken van de regels die zy ge-

meenJyk volgen , en die zy zelfs vaftgefteld hebben op de waarneemingen

der Zee-Officieren.

Ik konde my onthouden te zeggen , dat ik niet fpreeke van zommige

dingen waar in de Scheep* timmerlieden hun eigen hoofd en zinnelykheid

volgen , en die gene algemeenen regel kunnen maaken.

Maar, zal men zeggen , indien de Timmerlieden het eens zyn ontrent de

afmeeting der deelen die de grondbeginfels der lengte uitmaaken, waarom heeft

men dan Schepen getimmerd die boven maaten lang waren ? de reden daar

van is klaar ; het is om dat men 't geul der poorten van de cerfte laag ver-

meerderd heeft, waaruit eene bovenmaatige lengte van eenige Schepen ge-

volgd is, die men dienflig geoordeeld heeft te bouwen tot eene proeve:

weshalven , om te vermeiden in het toekomende de Schepen niet te lang

te maaken , is 't genoeg dat men voor ieder Charter 't getal (lukken vaft-

ftelle, die op' de eerde laag zyn moeten, zonder vafte lengtenj op te gee-

ven, ontrent dewelke men moeite zoude hebben het eens te worden, en die

zeer lalrig voor de Timmerlieden worden zouden , zal het niet ondienftig zyn

de redenen by te brengen.

Men kan niet ontkennen dat het levenddcel van een Schip, begreepen

van onder de kiel af tot aan de wacerlyn toe, moet verplaatfen het zelfde

gewigt water als het toegerufte Schip ; zonder dceze hoL-daanigheid , zal

de laag onfeilbaar verdronken zyn : weshatven .indien men de Timmerlieden

vergt dat zy zich (tipt zullen houden binnen nette paaien aangaande de

lengte, de wydte en het hol, zullen zy de nodige grootheedens niet weder

kunnen verkrygen , als door middel van de fpanten te doen zwellen tot na-

deel der goede hoedanigheden, die hunne Schepen behoorden te hebben,

en zoo de laag van een Schip verdronken legt , en het zwak van zyde is,

zal de Timmerman die gebrt k^n met reden daar aan wyten , dat men hem
binnen al te naauwe paaien beflooten heeft : want men moet wel acht gee-

ven dat men, om te vermeiden Schepen van al te groote uitgeflrektheid te

maaken tot een (Irydig uiterfte vervaldt ; de nette middelweg is dikwyl het

voordeeligfte punt, maar altoos het moejjelykfte om te behouden.

Het is ten anderen niet moeijelyk zich te houden binnen juifte paaien
...
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pan; de verdeeling der balken die op zekere pïaatfen gelegd moeten war*

den ,en die niet recht tegen over de poorten moeten komen, de plaatfmg der

haaken waar van bet verband der Schepen afhangt, de even dikke ftukken

hout» die men tuffebea de fpanten voegt, eindervk verfcheide redenen van

enkele praéïyk kannen een Scheep»bouwer noodzaaken om de plaats van de

laatfte poort van voren eenigfints te veranderen , op dat het gefchut , 't welk

hy'er inzalplaatfen, zynte rug loop beeft,om de afftandderanderepoorten

,

of om het verband beter te leggen; maar ahe deeze kleine veranderingen

zullen nooit grooter verfchil roaakendan eenige voeten meerofmin. Weshal-

ven de poorten der eerfte laag vaafleilende, zal men niet behoeven te doch-

ten dat de Timmerlieden hunne Schepen zullen brengen tot die overmaacige

lengte daar men met reden over klaagt. Indien men deezen grondregel aan-

neemt, zal ik gaan aanwyzeu welke de lengte der vyf Charters van Sche-

pen , die ik voorgefteld hebbe , ren naaftenby zoude weezen.

De wydte der poorten voor de Schepen van de eerfte Charter, voerende

op hunne eerfte laag dertig Hukken van 36 9 , zal ,om de dikte der inboeten

,

kunnen weezer: drievoet en één duim, de afftand tuflehen de poorten zeven

voet en zeven duim; dus zoude de kleinfte lengte van de Schepen van die

Charter honderd acht-en-zeventig voet elf duim en fes liniën weezen ; en ik

geloove dat men die gcvceglyk zoude kunnen uitftrekken tot honderd-tach-

tig voet.

Aangaande de Schepen van- dc tweede Charter, die op hunne eerfte laag

desgelyks dertig ftukken van 3Ö II zouden voeren, men zoude aan hunne

poorten de wydte van drie voet kunnen geeven, en aan den afftand van de

eene poort tot de andere zeven voet en fes duim.

In dit geval zoude de kleinfte lengte van deeze Scheepen honderd-fes-en

fcventig voet en drie duim weezen, en ik zoude ze ten hoogften niet langer

maaken dan honderd zeven-en-zeventig voet.

Voor de Schepen vaq de derde Charter
; , die op hunne eerfte laag acht-

en -twintig ftukken van 36 f8 zouden
;
voeren, zou de wydte der poor-

ten noodwendig van drie voeten moeten weezen; en ik meene dat men
den afftand van de eene tot de andere poort op zeven voet vyf duim zoude

kunnen ftellcn ; deeze wydte is noodzakelyk om het gefchut met gemak
te bedienen , en om een genoegzaam verband aan deeze Schepen te geeven,

die maar twee dekken hebben en veel gefchut voeren: op dien voet zou

de kleinfte lengte der Schepen van honderd-vier-en-feftig voet vier en

een half duim weezen; en ik zou dezelve niet verder dan tot honderd-fes.

voeten uitftrekken. Voer
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Voor de Schepen van de vierde Charter, die op hunne eerfte laag fes-

en-twintig (luldeen van 24 fÉ zouden voeren, zou men kunnen voldaan met
de wydte van twee voet en tien duim voor hunne poorten, en tuflehen de-

zelve den afftand van zeven voet en drie duim te laacen ; dus zoude de
kleinfte lengte deezer Schepen honderd-negen-en-veertig voet en twee en

een half duim weezen ; en langer dan honderd-twee-en-vyfug voet zou ik

niet denken dat zy gemaakt moeften worden.

Belangende de Schepen van de vyfde Charter, die op bon eerfte dek

vier-en-twinüg 18 ponders zouden voeren, kunnen de poorten twee voe-

ten en zeven duim wyd zyn, en de afftand der poorten zeven voet twee
duim; het welk hunne kleinfte lengte vaftfteld op honderd - vier - ea - der-

tig voet elf duim: maar vermits deeze Schepen dikwyl uitgezonden wor-

den op ontdekkinge n, zoude ik hun honderd-acht-en-dertig voet lengte gec-

ven, omce beter zolders te maaken.

De hoogte van dedrumpels der poorten is een ftnk van enkele voegly kheid.,

dat niets tot de goede hoedanigheid der Schepen doet; redenen van fpaarzaam-

heid cUchen evenwel , dat men dezelve bepaale, om eenen regel vaft te

ftcllen; die door alle Timmerlieden onfehendhaar diende gevolgd te worde;

want alsde een ze hooger en de ander laager maakt, zullende ropaarden niet

kunnen dienen, dan voor Schepen daar ze voor gemaakt zyn, en de maga-

zynen zullen zich met onnutte ropaarden opgevuld vinden. Men zou de

afmetingen kunnen volgen die op pag. 18 aangeweezen zyn.

Ik meene niet dat de hoogte der drumpelj , die daar zyn vaftgefteld ,

beter zyn dan andere; een duim meer of min fchynt roy een zaak ge-

heel onverfchillig; maar de evengelykheid h nodig: ik zal flechts aan-

merken, dat de wielen, als zy wat groot zyn, beter rollen over het dek,

en de ropaarden minder verzwakken dan wanneer zy heel klein zyn, maar zy

doen wat meer kracht op de broekingen, en verheffen het zwaarheids mid-

delpunt.

Vergeefs zoude men de Charters en orders der Schepen tot een vaft geul

brengen, indien de Scheeps- timmerlieden zich niet bepaalden aan eene be-

ftendige en eenpaarige wydte voor alle Schepen Van dezelfde Charter ; want

gelyk de evenredigheid der bcmaftinge, der touwen , en takelaadje of tuig,

zich fchikt naar delengte van den grootenbalk, zou men tot de oogmerken

van order en fpaarzaamheid , daar men naar tracht, niet komen, indien de

wydte der Schepen niet onverandérlyk vaftgefteld wordt ;'t welk kan gefchie-

den zonder de Timmerlieden tot een lalt te (bekken
,
dewyl zy twee maa-

ien en de gedaante der fpanten behouden om zich den inhoud te bezor-

gen , die zy nodig hebben , en om de kromten», zoo lootrechtc als w«-

ter-
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terpaffe, te maaken , welke zy hetdienftigfte zullen oordeeleo , om honne

Schepen de hoedanigheden te geeven, die zy moeten hebben. Dit wordt

door de ervarendhcid beweezen ,
dewyl rnea Schepen heeft, gezien ,_ vry wat

verfchillende in wydte , die even goedwaaren.- Ten anderen, gelykik {pag.

31) hebbe aangemerkt, bibben dt Scbetpsbotmert , zander aan eenigtn regel

gebonden ti zyn , de Schepen van dezelfde Cèarter ten naafienby van dezelve oxydtt

gemaakt. In dezelfde aanmerkinge hebbe ik gezegd, dat het gevoeglyk was de

wydte der Schepen te richten naar de terugloop van 't gefchut.en de plaat*

diemen nodig beeft om het gemakkelyk te bedienen ; maar vermits een drie*

deks Schip meer met doodwerk en artillery belaaden i», dan een tweedekst

en vermits de iowyking het derde dek te naauw zoude maaken , meene ik dat

het diendig is hier dezelfde bepaaling te maaken die ik-, van de lengte fpree-

kende, reeds gemaakt hebbe, en dat men voor de Schepen van de eerde

charter een weinig meer ruimte moet geeven, 'twelk de terugloop van 't ge-

fchut onvermeidelyk noodzakelyk maakt-

Deeze opmerkingen doen my denken, dat de wydte der Schepen van de*

eerde charter ,
genoomen buiten de inhouten , op de hoogte van de lyndes eer-

den deks, tegen over hetgroote fpant, van acht-en-veertig voeten mag

weezen ; die der Schepen van de tweede charter, van vyf-en-veertig voeten
;

die der Schepen van de derde charter, van drie-en-veertig voeten; de Sche-

pen van de vierde charter zouden veertig voeten wyd kunnen .weezen; en

die van de vyfde, zeven-en-dertig.

Ik meene evenwel dat men de wydte van die Schepen gevoeglyk eenig».

fiats minder zoude mogen neemen , als men voorhad vaartuigen te timmeren

omter Kaap te vaaren ; maar dewyl de Schepen , waar van ik fpreejee , voor al

die van de eerde charters , verordend zyn om zich aan 't hoofd der Vlooten

te vertoonen.en om doc>r Hoofd Officieren gekommandeerd te worden,moe-

ten zy een zeer talryken .Staf herbergen : ten anderen, de rechte verordening

van deeze Schepen niet zynde om lange tochten ie doen , kan men ze aanmer-

ken als. dryvende Kartelen , voor welke het voordeel van den voortgang

gene weezendlyke hoedanigheid is. Wel is waar , dat die grooter wydte

het Scheepswerk moeyelyk maakt, maar het Volk is op de groote Schepen

tairyk genoeg om aan hunnen diend te voldoen.

Wydcrs weet ik zeer wel, dat men andere wydtens vaddellende, zeer

goede Schepen zoude kunnen bouwen : maar de bevinding heeft geleerd

dat men zich mag houden aan die welke ik zoo even opgegeeven hebbe,

dewyl men Schepen kan bybrengen, welke die zelfde wydtens hadden en

Uigitiz



SCHETS van het WERK, I. Htefdfhik. ^
Naa de lengte en de wydte der Schepen vaftgefteld te hebben , zou het

voeglyk zyn het hol aan het groote fpant te bepaalen. Wy hebben (pag. 35)
verfcheide redenen bygebragt , die ons doen denken dat men t'onrecht dcczc

maat afleid dan van dc lengte dan van de wydte ; en het fchynt om toe,

dat men beft zal doen zich ten naaftenby aan eene te houden, die men
meer of min verbeteren kan , na de uitrekening te kennen zal geeven of

het beftek, 't welk men gemaakt heeft, van een gevoeglyken inhoud 'u-

Weihalven fchoon de Ordonnantie yan 1689 het hol (lelt onder het getal

der voornaaaule afmeetingen die men vaft dient te ftellen, meen ik dat men
zeer wel gedaan beeft de Timmerlieden daar in niet te dwingen , die altoos

de macht gehad hebben van het te vermeerderen of te verminderen.

Wy hebben gezegd dat men aan de dekken ryfing moe ft geeven ; dit is

noodzakelyk aan her voor-Schip om de poorten van dat deel te verhoogen,

op dat men ze open kan houden als de Zee hol ftaat: men moet de dek.

ken naar achteren verheffen, op dat hunne verheffing belette dat het water

dat aan de uiteindens zoude blyve ftaan, niet tot aan de kamers zoude door-

dringen , maar die verheffing moet niet zo bovenmaatig zyn , als men aan

de oude Schepen gedaan heeft, en gelyk men noch aan de Hollandfche

Fluiten ziet, want een Schipxlat al te veel fpringt, heeft geen goet oog, en

it van voren en van achteren met zwaartens belaft, welke men beter zoude

doen achter te laaten; dus is het hier geen zaak van ftipte waarneming,*

als men maar de overmaat vermcidt zal men altoos wel doen.

Het vallen van de ach terfteven, en het overhangen van de voorfte»

ven hebben reeds een groot gefchif in den Scheepsbouw gemaakt. Ik

hebbc gemeend de voornaarafte redenen, die vooren tegen ingebragt zyn, te

moeten bybrengen ; en ik hebbe gezegd dat wy geen eene bondige reeden

konden vinden om de achterfteven te doen vallen; dat men dien loot»

recht op de waterlyn zette, in plaatfc* van lootrecht op de kiel, zou

milTchien beter weczen .* maar ik hebbe gemeend dat het gevoeglyk is dat

men de voorflcvcn moeft doen overhangen ; waar ontrent ik mynen Lee-

zermoct waarfchouwen
,

dat, als wy gezegd hebben dat eene lange kiel

konde toebrengen om de Schepen het doorzetten te beletten, het niet 19 dat

wy denken dat de kiel door zyne meerdere of mindere dikte bekwaam is ,

de kragtvanhet doorzetten der Schepen te beletten ;wy houden haar in dit op-

zicht voor eene buigfaame roede: maarals men het gantfche Schip aanmerkt

als een vaft lichaam, zal men bevinden, dat, als die klomp kracht doet om
eenen rug op te zetten , alle onderfte deelcn opzetten en de bovenfte zich >

rekken^ ,en deeze aanmerking doet ons denken , dat de kiel en de vlakgan-

•••3 fltju
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gen een fteunpont maaken .terwyl de wegers, de fchaardokken , de balkwee-

gors en kimmegangen de krachtaan het werk gceven. Weshalven fchym het

6ns, dat die krachten , welke in ftrydige richtingen werken , veel toebrengenom
de Schepen in hunne ftroking te behouden; het is in deezen zin dat wy ge-

zegd hebben dat eene lange kiel de Schepen belet een rug op te zetten , en

wy zyn in dit gevoelen gefterkt geworden door de verfcheide maal herhaal-

de waarneeming van Schepen die men genoodzaakt is geweed te herbou-

wen , voorname!yk om dat de voor(leven , en het geheele voorfle deel,

van bet lichaam van 't Schip afweek; maar in deeze omftandigheden
, gelyk

als in meed alle andere, moet men aanden «enen kant verliezen om aan den

anderen kant te winnen. Weshalven op dat de Schepen minder moeite heb-

ben om af re houden, om bevryd teweezen van de fokke-raadte veel voorop

ce hebben, 't welk bet voorde lopende want moeilyk maakt te behandelen,

de vaftigheid van de boegfpriet wegneemt, en deopening van den boek, die

de focke • ftag maakt, te veel verminderd, meenen wy dat men de voorde-

ven moet doen overhangen, maar de drydige overmaat, daar de Ouden toe

vervallen zyn, moet men meiden: en zonder nauwkeurig te willen zyn in din-

gen daar de juiftheki.niet nodig is, komt het my voor dat men zich bin-

nen vry nette paaien ,zal houden , als men 'tzoo maakt dat de voet van de

fokkemad op het lletnphout rud , de overhanging beginnende een voet

voor de fokke-maft (geplaatft gelyk wy Art. 24 gezegd hebben) , en de

uitfehieting zal kunnen eindigen aan de lyn van 't eerde dek; want aan

het overige van de lengte des voordevens, met defchegge bekleed zynde^

en niet meer voor de werking van 'c water bloot daande , kan men zulk eene

gedaante geeven als men wil.

Wy hebben gezegd, dat een groot verfchH van waterdragt fchadelyk

was voorde Schepen die plaatfen moeden bcvaaren daar weinig water is,

en in 'c algemeen voor Schepen die aan het droogzitten onderhevig zyn. De
Oorlogfchepen moeten zich in die omdandigheden niet bevinden ; weshal-

ven hadden wy behooren te waarfebouwen , dat het hun niet hinderen kan

dat men hun verfchil van waterdragt laat behouden ; evenwel zou ik ver-

meiden bun veel te geeven; want men heeft voorbeelden van Schepen

die by toeval aan de grond zyn geraakt , en die weg geweeft zouden zyn-,

indien zy een groot verfchil van waterdragt gehad hadden.

Wy zullen ons hier niet ophouden roet een net onderzoek van '1 gene wy
van de lootrechie hoogte van den voordeven gezegd hebben , noch met

ét lengte vdn den achterdeven
, gelyk ook nietmet die van den hekbalk.

Maar het intrekken van hetgroote buikftukverpligtroy om een aanmer-

king
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king te maaken. Ik bebbe Timmerlieden gezien , die meenden d*t men dc

Schepen korc modi maaken,otB dei te Hgter te kunnen weodeo. Dit Scheeps-

werk alleen gade flaande, hebben zy gelyk;maar die zelfde Timmerlieden

trekken de buikftukken fterk in , om het afdryveo te beletten, zonder te

denken dat de groote intrekking van bet buikfluk het wenden hindert , en

dat niets bekwaamer U om een Schip by den windt te doen zeilen , dan tyne

lengte wat te vermeerderen; echter, fchoon het zeker i< dat boedanighe-

den van wel by den wind te zeilen en ligt te wenden volftrekt teegenftrydig

zyn , en dat men genoodzaakt is iet» van een van beide deeze voordeden te

rnüTen om het ander te verkrygen, fchynt het my toe dat een van de befte

middelen, die men in 't werk kan ftelkn om het afdryveo voor te komen

zander het voordeel van ligt te wenden te verliezen , i« de intrekking van

het groote buikftuk te vermeerderen. DierhaJven veracht ik de intrekking

niet voor de Schepen die niet in 't geval zyn van te moeten zitten ; en vooral

i» het noodzaaklyk voor de Fregatten, die zonder dat fterk zouden afdryveo.

Wy eindigen met het gene het onderwater leggende deel der Schepen

raakt, met iets te zeggen van de lengte, van de plaatfinge van 't groote

buikftuk, en van de hoogte der fnydingen: de berekening van den weer-

ftaad der vloeiftofie , daar in 't negende Hoofdftuk van gefproken zal wor-

den, zullende dienen om aan te wyaenaan welk gebruik men de voorkeur

moet geeven.

Wy beginnen met het gene het doodwerk betreft , het hakkebord ; zyn

omtrek hangt af aan de zinnelykheid van den Timmerman, en zyne hoogte

aan de plaatfing der dekken , die het onderwerp van het volgende artikel

maakt. Echter zullen wy ze ten naaftenby vaftellcn voor de vyf Char-

ters van Schepen, daar wy in den aanvang deezer Schets van gefproken

hebben.

Alzo de verheffinge der tuflehen-dekken dient om op het plan van verheffing

de lyne der dekken te trekken, is het goed de hoogte der tuflen-dekken te

gent bet boord vaft te ftellen , wel verftaande dat de bogt der balkjes die hoogte

in 't midden grooter maakt ; men moet van te voren ook weeten datdc hoog-

te, die wy zullen opgeevcn
, genomen is boven op de planken van het eerfte

dek onder de balken van bet tweede , of van plank tot plank. Dit wel

verftaan zynde, kan de hoogte van het eerfte tuflèndek voor de Schepen

van de eerfte charter, genomen tegen over het eerfte fpant , weezen van

vyf voet acht duim , naar achteren van fes voeten , en naar voren van vyf

voet zeven duim: voor het tweede tuflendek, in 'tmidden vyf voet zeven

duim» de lyn van dit dek is voor en achter. ten naaüen by evenwydig .

xntt
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met die van het eerfte dek: wy fpreeken *er van in het derde Hoofdftuk.

De hoogte aan den ingang van dc bak is van vyf voet vyf duim, en die

van het halfdek, ook aan den ingang, van vyf voet fes duim.

Eindelyk de hoogte van de hut zal aan haaren ingang weezen van vyf

voet vyf duim.

Voor de Schepen van de tweede charter , het eerfte tulTendek , aan het

groote fpant , vyf voet zeven duim , naar achteren vyf voet elf duim , naar

voren vyf voet fes duim ; het tweede tuflendek dat voor bak en fchans

dient, in 't midden vyf voet fes duim, de hut vyf voet fes duim.

Voor de Schepen van de derde charter, het tuflendek tegen over het

grootfte fpant vyf voet fes en een half duim; aan den ingang van het half-

dek vyf voet fes duim , en aan den ingang van de bak vyf voet vyf duim ;

aan den ingang van de hut vyf voet fes duim.

Voor de Schepen van de vierde charter , het tuflendek in 't midden

vyf voet vyf duim en een half, naar achteren vyfvoet acht duim en een half

,

naar voren vyf voet vier duim en een half, aan den ingang van het half-

dek vyf voet vyf en een half duim, aan den ingang van de bak vyf voet vier

duim; aan den ingang van de hut vyf voet vyf en een half duim.

Voor de Schepen van dc vyfde charter , het tuflendek , tegen over

het groote fpant, vyf voet vyf duim, naar achter vyf voet acht duim , naar

vooren vyf voet vier duim; aan den ingang van het halfdek
,
vyf voet vyf

duim ; aan den ingang van dc bak, vyf voet drie duim.

Zoo men Schepen bouwde om ter Kaap te vaaren , zou men de hoogte

der dekken moeien vexminJcrcn , om ze, zoo veel doenkk is, beter zeil-

ders te maaken.

By gelegenheid van dc proportiën van her roer , hebben wy gezegd dat

zy gericht moeflcn worden naar de lengte der Schepen , en men heeft re-

den om te vermoeden dat eenige Scheeps-Timmerlieden te Brefi het zelfde

gedaan hebben ; want ik geloove dat 'er Schepen zyn wiens roer wat bree-

der is dan het zoude moeten weezen, indien men het (volgens het gemee-

ne gebruik ) naar zyne wydce gericht had.

Met uiifleckeii van 't galjoen en 't wuift van den fpicgel is van te

weinig belang om '<r ons mede op te houden :maar ten opzichte van de in-

wykinge van het doodc-werk, daar ik de naamen als de Magnifque, de

Superbe en de Flurijfant ontleend hebbe , moet ik myncn Leezer waar-

schouwen , dat alles wat ik , by gelegenheid van die Schepen , gezegd

hebbe, maar gehouden moet worden voor eene onderftellinge die niets we-

zendlyks in heeft. Ik bemerke dat, om myne gedachten te verklaaren

,

het beter gewecfl; zoude zyn naamen te gebruiken die op geen bekend
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Schip toegepaft konden worden; want my ia niet onbekend, dat, zoo de
groote balk van de Floriffimtvm acht-en-veertig voet was, zyne bemafting

hooger geweeft moet zyn dan die van de Suptrbe, wiens wydte veertig

voeten en een duim wa»; en dat de Flcrijjant , een wyder Sloep , wyder

luiken en dikker ftengen hebbende, op zyn tweede dek minder plaau voor

den terug loop van 't gefchut geweeft moet zyn. Myn voorneemen U niet

geweed noch om de groote inwyking goed te keuren , noch om te beweeren

dat de FloriJJant niet veel inwyking had; ik nebbe alleen willen bewyzen
\f' Dat de inwyking van het doodewerk noodzakelyk is. 2* Dat te veel

inwyking daar aan te geeven hinderlyk zoude weezen. 3* Dat het bloote

gezicht met 't opflag van het oog fomtyds bedrieglyk is , en dat om zeker

te weeten of een Schip te veel inwyking heeft, het veiligft zoude weezen.

den hoek te onderzoeken dien de hoofd-touwen met malkander maaken of

met de groote maft ; want men moet wel acht geeven , dat men , te veel

inwyking trachtende te meiden, niet vervalle tot een ftrydigen rnisflag.

miflehien gevaarlyker , door te weinig te geeven , want den windt te kun-

nen prangen is waarlyk een groot voordeel; dit hebben wy voorgenoomea

te bewyzen in het 2ifte Artikel dat wy krachtig uitgebreid hebben.

Wy fluiten dat Hoofdftuk met het gene het fpant van 't voorplegtje , de

plaatfing der mailen, der luiken , die der beetingen en het groote fjpil

betreft.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Na in het eerfte iioofdftuk de aanmerkingen ontvouwen te hebben die

aanleidingkunnen geeven totdevaftflellingeder voornjamfieafmectingen van

't lichaam van een Schip, de lengte , -de wydte-, en het hol , zo wel a|g

de proportiè'n der verfcheide deelen daar het uit beftaat, gelyk delengte

van de voorfteven, van de achterfteven,-van de hekbalk, de hoogte

der dekken, en de inwyking van het doodewerk, enz. hebben wy gemeend

dat het dienftig zoude zyn in een byzonder Hoofdftuk te handden van het

gebruik , van de maaten , en van de dikte der (lukken timmerhout die men

tot den Scheepsbouw gebruikt: die kennis zal nut zyn voor de genen die

geen denkbeeld ter wereld van de Scheepsbouwkunde hebben , al was het

maar om de betekenis te leeren van verfcheide woorden die eigen zyn tot

dekunftdie wy verhandelen; maar ons voornemen niet zynde het gene het

timmeren van Schepen betreft diep uk te baaien , hebben wy ons bepaald

• ••• aan



t6 SCHETS van B»T WERK, lil. Hotftfak,

aan het gent ons weezendlyk voorkwam , Haat maakeade dat de

i , a, 3 en 4 de kortheid van bet gezegde goed zuilen maakejo.

DERDE HOOFDSTUK.
Noch borger- noch krygsgebouwen kannen aangelegd worden, t'tn xy

men 'er van te voren bellekken of grondcekeningeo en doorfnydingen van

gemaakt heeft, en dezelve verbeterd tot dat men de begeerde volmaaktheid

bereikt heeft; de Scheepsbouw meer juiftheid vereifebende dan de geboa-

«rn die op een vallen grond gezet worden , zyn de Scheepstimmerlieden

noch onvermeide] yker verplicht zich te richten naar tekeningen en door-

fnydingen, die met alle mogelyke juiftheid gemaakt zyn, die op het aller-

netfte berekend, en de proef de ailergeftrengfte beoordeeünge doorgeftaan

hebben. Het was derhalven dienftig, na de jonge lieden onderrecht te

hebben van de voornaamfte afmeetiogen die men aan de Schepen kan gee-

ven, van de naamen en het gebruik der (hikken, die door hunne faamen voe-

ging deeze dryvendc kafteelen uitmaken , hen de verfcheide tekeningen en

doorfnydingen te keren maaken van het Schip dat zy zullen voorhebben

De tekening die het Schip vertoond gezien van ter zyde,doorgefnccden

lootrecht op de kiel , die 'er de gcheele lengte van doet zien , wordt ie f*.

ketting vm verheffing genaamd; die het ecnigfte voorwerp is van het derde

HoofdftuJc. Weshaiven, na eenige algemecne aanmerkingen gemaakt te

hebben over de verfcheide tekeningen, welke de Timmerlieden gewoon

zyn te maaken voor een zelfde Schip, en na het ontwerp opgegeeven te

lubben van een Schip van 70 ftukken 't welk ik tot voorbeeld neeme,

Verklaare ik heel omftandig, cn zo duidelyk dat zelfs de genen, die niet

de minfte kennis van den Scheepsbouw hebben ,my kunnen verdaan , alle de

bewerkingen nodig toe het maaken van een verheffings-tekening; elke werking

wordt omllandig aangewcezen in een artikel dat 'ertoegefchikt is, en elk ar-

tikel heeft zyn begin met eene beknopte verkhringe van den regel die men
volgen moet, van welke men ttrllond daarna de tocpafllng geeft,die betrek-

kelyk is tot de plaaten 6 cn 7, welke men groot genoeg heeft doen maaken

om het gene 'er gezegt wordt met den palTcr jn de hand te kunnen volgen.

Myn voorneetnen is voornamcntlyk om tot nut voor jonge lieden te zyn,

ik hebbe hier en daar aanmerkingen geplaatft die my fcheenen te kun-

ne» dienen tot ophelderingc van het gene in de voorgaande Artikelen ge-

zegd is.

De
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De 44$ Artikelen, daar dit Hoofdfrak uit beftaat , dienen tot debepalinge

en afbeekKngo van de lengteen de dikte der kiel, het verfchil van de wa-

terdragt , de lengte en het hangen van de voortleven , de lengte en het

vafien van de achterfteven, de plaatfingvan het grootfte fpant, die der

fpante* vaa evenwigthouding, de waterlynen , het Schip gelaaden zyn-

de,- de hoogte en de ryfing der dekken , de maaten en de plaatffng der

poorten, van haare drumpels, van de fenten, van de gilling, van *t nitfehic-

ten van 't wuift van den fpicgel.

Schoon ik, in het Schip dat tot voorbeeld (Irekt, niet veel gewceken

ben van de maaten die men zoude dienen te volgen , moet ik evenwel tot

waarfchouwinge zeggen , dat , om het tekenwerk duidclyker en vatbaar-

der te maaken , ik dikwyl de grootfte afmeetingen hebben verkoozen , 't

welk ik niet zoude hebben gedaan , indien ik een tekening had willen maa-

ken van een Schip 't welk men voorneemens was te timmeren.

VIERDE HOOFDSTUK.
Het ontwerp van de verheffings- tekening, daar ik in het voorgaande

Hoofdftuk over gehandeld hebbe, geeft geen denkbeeld van de lootrechte

kromte der inhoutcn; want vermits men dezelve alleen afgebeeld heeft zoo

ahrzy zich vertoonen op eenviak dat men zich verbeeld lootrecht opgerecht

opde lengte van de kiel, ziet men hunne kromte niet, en van deeze kant be-

fchouwd vertoonen zy maar rechte Uniën; weshalven moet men , om de

kromte der inhoutcn te zien , dezelve van een ander oogpunt hefchouwen, en

hunne proje&ie of vertooning afbeelden , opeen vlak, 't welk men zich ver.

beeld de kiel rechthoekig door te fnyden ter plaaifc daar ha "Schip op zyn

wydft is.

Zoo men het tweede Hoofdftuk heeft geleezcn , weet men wat fpanten

zyn, en alt men maar eenig denkbeeld van een Schip heeft , weet men wei

dat 'er een van die fpanten
,
geplaatft naar het midden van de lengte, groo-

ter is als al de anderen zo na voren als na achteren ; dit fpant ttoemt zicb ba

grootfle fpant, en naar het vlak van dit groote fpant worden alle de an-

dere afgebeeld.

Dit zyn de redenen die ons bewoogen hebben om het vierde Hoofdftuk te

beginnen met het opgeeven van verfcheide manieren om het grootfte fpant te

tekenen, en om te doen zien de overeenkomft der lynen van de tekening

van Projetrje , die ik gaa beginnen, met die van de verheffings-tekening

,

waar vlo ik in het voorgaande Hoofdftnk gefpfooken hebbe.
•*•• 3 Als
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Als men cenigfints in den Scheepsbouw gevorderd is , zal men begrypen

datde gedaante en de uitgellrekthejd vaq den buik, veel afhangt van die welke

men aan het groote fpant geeft , en dat het dienftig is zyne figuur te kunnen
veranderen naar het flach van Schepen dat men voor, heeft te timmeren. . Dit

heeft mybewoogen verfcheide manieren op te geeven om groots fpanten. te

maaken, van figuur en grootte veel verfchillende. Alle deeze kundigheden ,die

men als voorafgaande kan aanmerken, befiaan 7 artikels, naar welke meq
komt tot de byzonderheden van verfcheide, manieren om de proje&ie van

alle fpanten tc tekenen»

Om zich een recht denkbeeld te maaken van die manieren welke men ver-

kleining noemt, moet men zich verbeelden dat men een groot fpant gete-

kend heeft, welke men het groote fpant noemt; men moet nocb onderftel-,

len dat men aan de eindens deminfl lyvigfle fpanten heeft getekend, dit zal

zyn het fpant va,n het voorplegtje, anders luifplegtgenaamt,en-.het randfoen-.

hout van achteren. Die uiterfte punten gegeeven zynde, dient 'er eene manier

aangeweezeo te worden om de tu(fchenfpanten te tekenen , zodanig dat zy

alle, door hunnen omtrek en uitgeftrektheid , aan de uiterfte fpanten deel.

achtig zyn , maar den een meer a Is den ander oa dat zy 'er dich ter by zyn. Om dit

wertftuk op te loflen, heeft men verfcheidemanieren bedacht, die ten. naar

itenby op het zelfde uitkomen, ik zegge ten naaftenby, om dat de zelve

trapswyzc eenige verandering veroorzaakt, naar de manier die men ge-

bruikt, waar uit verfcheide omtrekken voortkomen die niet onvcrfchil-

lig zyn.

Om dat Hoofdftuk niet te hng ui; te rekken, hebbe ik flechtt drie van

die manieren bygebragt.

De eerfte is zeer gebrekkig; haare voornaamfte verdiende is dat zy eene

van de oudfte is. Evenwol vermits de meefle Timmerlieden, die koop-

vaardyfehepen timmeren 'er zich noch van bedienen , hebbe. ik geoordeeld

dezelve te moeten bcfchryvtn: ten anderen heeft zy dit byzonder , dat

men met behulp alleen van het groote fpant , en eenige liniaalen met

graaden getekend, deaftekeninge kan krygen van alle fpante? tuflehen het

grootfte en het kleinfte fpant, zodanig dat men de mallen op de ftukken zelfs

tekent zonder dat men een bellek behoeve te maaken. Vermits ik weinig

gebruik van deeze manier maakte , hebbe ik, niet tegenRaande hetevenge-

melde kleine voordeel, my bepaald aan 't gene nodig was om die te

doen verftaan : weshalven gaat zytmaar van het 8'', tot het 20''. artikel. •

De. tweede manier is veel beter, en vermits zy zeer bekwaam is om den

jonge lieden alle werkingen te doen verftaan ,die nodig, zyn om eentekening

van
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van projt&ie, te maaken , hebbe ik myn uiterfte beft gedaan om dezelve

zeer omftandig ie befchryven, van het 20^ Artikel af tot bet 84/' toe,

en ik hoope dat men met behulp der plaaten 14, 15 en 16, dezelve met

gemak tot uitvoering zal brengen , vooral voor het achterfte deel : maar

de jonge lieden zullen wei verlegen kunnen weezen * met de verkleining

der voorfpanten ; in dat geval zullen zy wet doen , als zy de achterfpanten

door de driehoeken verkleind , en in het deel van 't voor - Schip het

fpant getekend hebben weike zy tot loeffpant verkoozen zullen hebben:

om dit fpant te tekenen zal men de manier volgen die aangeweezen wordt tot

de verkleining der achterfpanten door de driehoeken.- zy zullen wel doen,

zeg ik de verkleining der voorfpanten te voltooijen door de derde manier

van verkleining (pag. 229): Dewyl zy zeer klaar, cn heel juift ii zullen

zy die zonder moeiten ter uitvoer brengen.

Deeze manier die men noemt door de driehoeken , cene andere, die men

noemt door de rondte der boogen, die van een groot gebruik gewetft is»

en daar ik niet van reppe , om dat zy te vinden is in de Verhandeling der

Schepen van den lieer Bougueur; eindelykdie door het quadrant, daar ik aan

't einde van dat Hoofdftuk een denkbeeld van gecve, en verfchcide andere,

die ik ftilzwygens voorby gaa, om dit Boek niet te dik te maaken; alle

die manieren hebben voor, om op de fenten vcrdeelingen te maaken die

de punten aanwyzen daar.de fpanien moeten doorgaan. Elders zal ik zeg-

gen wat die fenten zyn.' om een algemeen denkbeeld van die manieren

te krygen, daar ik van handele, is het genoeg dat. men zich lynen ver-

beelde die zich uitftrekken van de kleinfte fpanten voor en achter tot aan

het groote fpant, welke die is der grootfte uitgefirektheid: deeze lynen

waar van men in de tekening daar ikvanfpreekedc projectie maar ziet ophec

vlak van het groote fpant, fchynen maar rechte lynen , die min of meer
fchuins aan het waterpas zyn; maar vermits die lynen loopen van de

ukerftc fpanten tot het groote fpant, is het klaar dat zy in zekere punten

doorfneeden moeten worden van alle fpanien die op de ganfehc lengte van

het Schip verdeelt zyn. Weshalven, a!smen de punten van de doorfnydinge

der fenten dcor de fpanten weet, zal men in (laat zyn om aan elke

fpant de kromte te geeven die hy moet hebben , de lynen , die dezelve ver»

toonen, door de punten vandoorfnydinge , die men ondcrftelt dat bekend

zyn , doende doorgaan ; zoo dat de geheele zwarigheid beftaat in eene ver»

declicg te vinden die de punten van doosfnydinge , welke men zoekt, aan-

wyze; en het zal niet onmogelyk zyn die te vinden op de fenten zelfs.

••••
3 Maar'
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Maar bet is Dauwkcuriger toevlugt te hebben tot de raaniere die ik voor-

del , want zo men nauwkeurig werkt , zo zal men de bchoorlyke omtrek der

fpanten hebben.

VYFDE HOOFDSTUK.
Schoon het noodzakclyk Is de lootreehte kromte van den buik wel te wee-

ten, kan men niet af zyn zich een net denkbeeld te roaaken van zyne wa-

terpaflè kromte. De tekeningen, daar in het derde en vierde Hoofd-

ftuk van gefproken worden , geeven 'cr het minde denkbeeld niet van ; wes-

halven moet men ze verwonen als men den waterpaffen omtrek der fen-

ten en der waterlynen op byzondere vlakten* tekent , welke de Scheeps-

timmerlieden waterpaffe tekeninge noemen.

De hoogde waterlyn , die men noemt de waterlyn van 't gelaaden

Schip , wordt getrokken door de oppervlakte der vloeidoffe rondom het ge-

Jaaden Schip'; wcshalven, indien men 't Schip op die hoogte doorfnyd
,

zouden de huitplanken den omtrek der hoogde waterlyn vertoonen.zyndedie

wiens uitgeftrektheden de groode zyn, binnen welke alle andere waterlynen

noodwendig begreepen moeten weezen. Alle doorfnydingen van den buik, of

hctgeheele onderde gedeeke van het Schip, begreepen van de waterlyn

van 't gelaaden Schip af tot aan de kiel eigentlyk zoo genaamd
, (mies dat

2y evenwydig zyn met de witerlynen des gelaaden Schips), maaken zoo

veele waterlynen welke alle gedaantens hebben die haar eigen zyn , om de ver-

fcheide gedaantens die het onder-Schip aanneemt op verfchillende hoog-

tens. Naa (in het eerde Artikel des 5den Hoofdduks) breedvoerig ver-

klaard te hebben wat men door waterlynen moet verdaan en het uitwerk-

fel dat zy voort moeten brengen op de tekening van verheffing
, op die

van projectie en op de waterpaffe, verklaare ik, in de Artikels 2 en 3,
de maniere om dezelve te befchryven op de tekening van verheffing en die

der waterpaffe.

De feuten zyn dunne houte latten
,
geplaatd op verfcheide hoo*.

tens op het onderfte deel der Schepen , verfchillende met de waterlynen

daar in , dat dceze maar eenen waterpaffe kromte hebben , cn de fenten

hebben daar en boven noch eene andere kromte die lootrecht loopt ; zo dat

men die beide kromtens niet op een zelfde tekening kan vertoonen; wes-

halven moet men toevlugt neemen tot die van verheffing, waar op men dc

lootreehte kromte ziet, en tot de waterpaffe tekening, die de waterpaffe krom-
te vertoond.

Dc
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De (enten van <ca groot nut voor dc bouwinge van een Schip zyn-

de , nebbe ik getracht 'er een net denkbeeld van ee geeven in het 4* arti-

kel, en de manier verklaard om 'er den opftaande omtrek van te tekenen

op de tekening van verheffing , ende waterpaflè omtrek opde waterpaflè teke.

ningin de artikels 5 en 6: dit Hoofdikk eindige met de omftandighedea

van eene manier om de fenten te tekenen op een fchnin» vlak, wiem
nuttigheid beftaat in aan te wyzen hoedanig de fchuintens der inhouten zyn : ik

zal daar niet meer van zeggen, om dat ik geen denkbeeld van die teke-

ning kan gecven , noch zyn gebruik aanwyzen , zonder te herhaalen het

geneikin hei 7* artikel cn aan het eindevan het 5'' Hoofdftukgezcgthtbbc-

SESDE HOOFDSTUK.
Men heeft in 't 4* Iloofdftuk gezien dat, om den omtrek der fpanten te

krygen eene der befte manieren is cene opgaande of progreffivc verdeeling

der fenten temaaken, om de punten te weten waar in zy doordefpan-

cm doorfneeden worden. Men heeft zo even in het 5'' 1 loofdftuk gezien dat

de openingen der fpanten de ordentclyk toegepaflen geeven van dekrom-

me lynen welke de fenten vertooncn op de waterpaflè tekening , 't

welk klaar doet begrypen , dat , indien men den omtrek der fenten had op

de waterpaflè tekening, men 'er zich van zoude kunnen bedienen om
de punten , door welke dc fpanten moeten gaan over de fenten in de te.

kening van proje&ie , zeer net te bepaalen. De Timmerlieden hebben zich

van deeze cigenfehap der fenten bediend , om eene manier te bedenken

door welke beftierende de tekening van verkleining en waterpaflè tekening

der fenten te gelyk, zy zich veete moeite fparen zouden, zonder de nettigheid

van hun werk te verminderen; maar men moet dceze manier niet verkiezen

dan wanneer men in de kunft van tekeningen te maaken wel bedreevcn is.

Zie hier het algemcenc denkbeeld van deeze manier.

Men moet de verheftings tekening maaken volgens het gene in het 3*

M00fdlt.uk gezegd is, vervolgens tekent men het groote fpant, de rand-

Ctnliouien , het fpant van de voorplegt , de twee fpanten van cven-

wigi houding, en de fenten op de tekening van prop.au; , zich fchik-

kende naar het gene in 't 4'' Hoofdrtuk omftandig vertelaard is ; dan

begint men de waterpaflè tekening met een langwerpig vierkant te maa-

ken in dewelke men de fpanten trekt, en men tekent op het groote fpant,

en op de fpanten van evenwigthouding ,
op het randfoenhout , en opde
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fpant van het voorplegtje , de punten daar de Tenten moeten door-

gaan; zich in dit alles gedraagende naar het gene ik in het 5* Hoofdftuk

gezegd hebbe; dan tekent men de Tenten na malkander met behulp van

een buigend liniaal dat men brengt op de vyf punten die men zo even

getekend heeft; dit is niet wel mogelyk te doen 't en zy men in 't maaken

van tekeningen zeer bedreevenis: maar als de Tenten heel regelmatig gete.

kend zyn , is het werk Tchier gedaan , want om het beftek van projcétie

te voltoijen , behoeft men niets meer te doen dan de lengte der ordente-

lyk toegepaften, of die men op de waterpaiTe tekening neemt, over te bren-

gen op de Tenten. De 14 artikels van het TeTde Hoofdftuk dienen alleen

om deeze manieren te verklaaren.

Men zou de tekening van verkleining ook kunnen maaken , de toege-

paflen maar neemende van de waterlynen , die men van te voren getrok-

ken zoude hebben , ten naaften by gelyk men 't voor de Tenten aangewee-

zen heeft.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
De betrachting van het gene in de Hoofdftukken 3 , 4 , 5 en 6 gezegd

is, gevoegt met veel werkfaamheid , zal denk ik genoegzaam wcezen om de

verfcheide tekeningen van een Schip te leeren maaken ; maar men moet niet

denken dat deweetenfehap van een Timmerman aan dat tekenwerk bepaald

zy; een net getekend beftek zoude kunnen misleiden en voldoenend Tchy-

nen al Tchoon het wezentlyke gebreken had; wcshalven moet men, om wel

te flaagen, altoos de goede hoedanigheden , die een Schip moet hebben, in

zyne gedachten vertegenwoordigen ; ik brenge dezelve by in den aanvang

des 7* Hoofdftuk»; daar en boven moet men wcetcn wat 'er kan onflaan

uit de verfcheide gedaanten die men geeft aan het onderfte deel des

Schips dat men voorheeft te maaken. Ik hebbe gemeend de leerlingen hier

in te hulpe te moeten komen ; omftandig befchryvende welke dc gedaante

is van 't beloop dat een Schip bekwaam kan maaken om zeil tedraagen,

om wel te luiftcren na zyn roer en na 't Tcheepsbeftier , om eenc fchoone

laag te hebben en zachte beweegingen , gelyk ook om de vloeiftofFe

wel te Tnyden , weinig af te dryven , enz. Doch vermits het niet mo-

gelyk is alle die hoedanigheden in een Schip tot een' hoogen trap te

vereenigen , moet men aan den eenen kant verliezen om aan den anderen

kant te winnen , en de kunft is den middelweg zo net te houden dat het

Schip, 't welk men voorheeft te maaken, gene merklyke gebreken heeft
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dit hebbe ilc getracht te doen bemerken in de artikels 9, 10, 11, 12,

J3> 14» 15* die zeer nut voor jonge timmerlieden zullen kunnen wee-

zen.

Zy zullen echter wel doen , van zich met die algemecne befpiegelin-

gen niet te vrede houden; de nettigheid en de juiftheid i* hier van te groo-

tengewigt: weihalven, ali men een beftek maakt volgens de manieren die

ik hebbe aangeweezen , en betrekkelyk tot de aanmerkingen die door dit

gchcclc werk verfpreid zyn.en die het 7* Hoofdftuk byzonderlyk tot voor-

werp heeft , moet men tot een gellreng onderzoek komen , en zich door
de uitrekening verzekeren dat het Schip, 't welk men voorheeft te bou-
wen, gene wezendlyke gebreken zal hebben.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Een der gewigtigfte hoedanigheden van een Oorlogfchip , is eenc fchoo-

ne laag te hebben; alles wat wy tot noch toe gezegt hebben geeft gene

zekerheid dat het Schip, daar men 't beftek van maakt , de verheven-

heid van laag zal hebben die men ftaat gemaakt heeft 'er aan te gee-

ven ; niets verzekert dat het Schip ,
gelaaden en gereed om togt

te doen, niet dieper in 't water zal gaan dan tot de hoogde water-

lyn die op het bellek getekend is ; daarom heb ik het 8fte Hoofd-

ftuk alleen verordend om middelen aan de hand te geeven door welke

men zich daar van kan verzekeren. Ik begin , ten nutte van de genen

die weinig kennis van de natuurkunde hebben , door vatbaare proefnee-

roingen te bewyzen, dat de vloeiftoflfen de eigen fchap hebben, van de lichaa-

men naar haare oppervlakte te ftootcn met eeuc kracht gclyk aan het ge-

wigt van het gedeelte der vloeiftoffe , welk de lichaamen verplaatzen.

Dit grondbeginfel der waterkunde eens wel bewcezen zynde , is het klaar

dat de Schepen in 't water moeten zakken tot dat zy eene klomp water
t

Van een gelyk gewigt als zy zelfs , verplaatll zullen hebben ; zo dat m:n
pm dit werkftuk , van zo grooien belang voor den Scheeps bouw ,op te lof

fèn, weeten moet 1* welk het gewicht van eentoegeruft Schip zal zyn dat

men voorheeft tc bouwen ; ik geeve verfcheide middelen aan dc hand om
het met eene genoegfaame nettigheid te weeten. 2*. Hoeveel taarlingvoeten

water het deel van het Schip verplaatfen zal als het in 't water zal zakken

toe aandeboveufte water)yn,-menkomt tot eene zeekere kennis daar van door

• eene
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eencheel eenvoudige uitrekening,die ik zo omftandiglyk verklaarealimoge-

lyk is. 3*. Hoe zwaar de klomp water weegt die door het levenddeel vcrplaatft

wordt; dit isccne zaak van ondervindinge, daar niets anders in gedaan behoeft

te worden, dan een' taarlingvoet zeewater te weegen. Deeze drie grond-

beginfcls bekend zynde, is 'er niets zo eenvoudig, als het gewigt van de

klomp water, die uit haare plaats geftooten is, te vergclyken met het toe-

gerufte Schips, gereed om togt te doen ; dus heeft men een heel zeker mid-

del om, op zeer weinig na, te weeten of het Schip, dat men voorheeft

te bouwen, cene fchoonc laag zal hebben.

Het gewigt van een' taarlingvoet zeewater is dan een grondbeginfel wee-

zendlyk nuc tot oplofllnge van het werkftuk daar ik van fpreek. De Heer

Bougutur heeft (volgens proeven in 't klein genomen) het gefield op 71
ponden ; maar de timmerlieden te Bre/l , zich houdende aan proeven door

wylcn den Heer Oüivier met veel nauwkeurigheid genomen , zo als zy

zeggen , ftellèn het zeer naby op 74 ponden , en op dien voet maaken zy

hunne rekeningen.

Wy hebben in 't achtfte Hoofdftuk onderAeld dat hy 't zelfde gewigt

had ; maar dewyl het verfchil voortkomende uit de proefneemingen van

den Heer Bougeur , en die van den Heer OMvitr, groot genoeg is om de

uitrekeningen heel gebrekkig te maaken , hebbe ik dienftig geoordeeld het

gewigt van een' taarlingvoet zeewater door nieuwe proefnemingen te be-

waarheeden.

Vermits ik niet dicht genoeg by de zee was om van dat water te kun-

nen krygen, was ik genoodzaakt my te bepaalen aan de betrekkelyke

zwaarte van het zeewater en h et zoetwater , om 'er vervolgens het waare

gewigt van het water, daar 'top aan kwam, uit te befluiten. Der halven

verzogt ik den Heer Cbequet , Commiflaris - Controllcur der zeezaaken te

Brejl, wiens iever en naaukeurigheid bekend zyn, de proefneeming,daar ik

my op wilde beroepen en verklaaren, op zich te neemen.

Hy nam eene groote glaze fles, die ledig 4 ff. 8 oneen woog.

Hy vulde dezelve met zeewater , genoome drie mylen van den mond van

de revier van Landmunt, twee mylen en een half van die van Latülnem
in het diepftc der rede , eenige minuten na het hoogfte water den 6 Sep-

tember 1751 tuflehen half-vyf en vyf uuren 's avonds; het was den tweeden

dag van den fpringvloed.

De iks, met dat water gevuld, weegde 56 8 en | once, en als men 'er

aet gewigt van de fles aftrok, was de weezendlyke zwaarte van dat zee-

water 51 te 8 { once.

Na

%
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Na de fles met zoet water gefpoeld te hebben , vulde hy dezelve met
dat water, gehaald uit de fontein Pmtaniou die in de haven van Srejl is,

wiens oorfprong veel hooger is dan de hoogde watergetyden , en wiens

water veel helderder en klaarder is dan dat der fonteinen in de Stad.

De fles vol van dit volmaakt zoet water, heeft gewoogen 54 ft 12 jon-

ce, en het gewigt der fleffe daar van aftrekkende, is dat van het zoete wa-
ter 50 Cl 4 i once.

Weshalven de betrekkelyke zwaarte van het zeewater en het zoet water

in de fles, is als 5 1 tt 8 i once , tot 50 f8 4 j onccj of als 3299 is tot 3217.

Men dient vooraf te weeten, dat, toen de Heer Cboquet die proeve

nam, de quik in den barometer ftond op 28 duim 3 linièo, of 28 * duim ,

en het vocht in den thermometer van den Heere de Réaumw op 17 gra-

den boven nul.

Vermits de maat van de fles die de Heer Cboquit gebruikt heeft onbe-

kend is , hebbe ik my genoodzaakt gevonden om regelrecht het gewigt

van een taarlingvoet zoetwater te zoeken, om fer dat van het zeewater

uit te befluiten.

Ik deed derhalven een taarlingvoet van eene dubbelde dikte door «en

bekwaam fchrynwerker maaken van zwaare noteboome planken. Ik

zal den Leezer de voorzorgen fpaaren', die ik nam om deeten taarling net

te doen maaken , ik zal hem alleen zeggen , dat ik den fchrynwerker een

zeer juift mal had gegeeven, die de Heer Ie Maire,my bezorgt had, met een

goeden winkelhaak , zo dat ik dien taarling niet 't huis kreeg voor dat ik

van zyne joiftheid verzekerd was, eer ft met het mal , en daar na met de
winkelhaak.

Op dat de taarling geen water zoude trekken , waar in hy gedom-

peld zoude worden, lei ik noch zeer dunne laagen van een vet vernis

die opgefebuurd wierden met puinfteen , om haarc dikte te vermin-

deren.

In't begin van Maart 1752 , de quik in de barometer 28 duim zynde,

en het vocht in den thermometer van den Heere de Reamur op fes gra-

den boven o ; deed ik aan de twee tegenoverftaande zyden van den taar-

ling A , 6 kopere roedjes i en ( vaftmaaken , die zich vcrecnigden in

twee punten lynrecht tegen over malkander. De 3 roedjes b waren veror-

dendom den taarling A te hechten aan de balans van de fchaal B,en de drie

roedjes 3 zouden een gewigt d draagen ; maar de drie roedjes b waaren op

een zelfüe hoogte getekend door een ftreek van de vyl c ; men zal terftond

wen waarom. *•••• 2- Ik
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Ik weegde met eene goede fchaal en zeer net gewigt den taarlingvoet

A in de lucht , zonder de kopcre roedjes a en b
j
zyne zwaarte was 33 f6

li onee. Ik hechte vervolgens de 3 roedjes a aan het gewigt d, dat ik

vadhaakte aan de 3 roedjes b, om ze te hangen aan eenen der armen van de

fchaal B.

ik dompelde het gewigt d, de roedjes a en de roedjes b in 't zoetwater

tot de hoogte c; dit alles, zodanig toebereid zynde , weegde 43 tt ia{

once.

Als men by dit gewigt voegt 33 ff ij once, welke de houte taarling

in de lucht woog, zal men hebben 76 ft 13 i once.

Door middel van de roedjes- a maakte ik het gewigt d vaft onder den

taarling A , en den taarling A aan de balans van de fchaal roet de roed-

jes b, vervolgens dompelde ik het gewigt d en de roedjes a in 't water»

mitsgaders den taarling A en de roedjes b tot aan de merken c , en het

gchcele gewigt wierd bevonden 7 ft 4 oneen. Die 7 CS en 4 oneen

getrokken van de 76 ft 134 once, die het gewigt van den taarlingvoet

in de lucht uitdrukken, en van de gewigten die men 'er in 't water byge.

voegd heeft, zal men bevinden dat het gewigt van een taariingyoet zoet

water is 69 8 oj once.

Wy hebben vervolgens het gewigt van een- taarlingvoet zee-water ge?

zocht door de volgende evenredigheid.

Het gewigt van het zoet water in de fles vervat = 50a 4.j once,

is tot het gewigt van een taarlingvoet zoet water = 69 ft 9 J once, als

het gewigt van het zeewater in. de fles begreepen =51 fB 8 ? once,i$ tot het

gewigt van den taarlingvoet zeewater, die men zoekt.

De bewerking gedaan zynde , heeft men bevonden dat het gewigt van

een taarlingvoec zee-water was 71 ff 5} once 4 grein ; weshalven is de

betrekkelyke zwaarte van een taarlingvoet zee-water met een taarling-

voet zoet-water als 71 ft si once 's t£>t 69 ft 91 once, en het verfchjj

van 't gewigt deezer twee wateren is per taarlingvoet 1 ft 12 j once 4
grein: dus maakt onze procfneeming, vergeleeken met die van den Heer

Bougtaur , den taarlingvoet izeewater maar 104 once ligter, maar hy is

ontrent 2 ff ligter dan de Heer Ollivier meende, het welk op eenige Sche-

pen een misllag kan geeven van 50 of 60 ton.

Wel is waar dat het zee -water in alle ftreeken wel niet even zwaar

kan weezen, en dat het zoet water, dat te Parys tot myne proefneeminge

gebruikt is, wel van dezelfde zwaarte niet kan weezen als dat de Heer

>
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Cboqutt te Brt/t gebruikt heeft ; maar die verfcheidenbeden kannen zul-

ke groote verfchillen niet geeven. Weshalven meene ik dat men reke-

nen kan dat eene taarliogvoet zee-water ten hoogften 72 tt weegt , vol-

gens de gedachte van den Heer Bougueur ^ en gelyk de Heer Mujjibenbmk

in zyne Verhandeling der Natuurkunde vaftfteJt.

Waar uit men befluiten moet dat ons Schip van 70 (lukken , 't welk

berekend is op den voet van 74 tf, die verhevendheid van laag niet zal

hebben welke wy uit onze bertkeninge beflootcn hebben.

N E Cr E NDE HOOFDSTUK.
r *

Wel by de windt te zeilen is buiten tegenfpraak eene groote hoedanig,

hx-id vooreen Schip, weshalven is het dien (lig dat men met zekerheid

wcete of het Schip , 't welk men voorneemt te bouwen , dit voordeel

zal hebben ; dit i* noch eene zaak daar Hechts maar een eenvoudige uitre-

kening toe vereifcht wordt : maar op dat de jonge lieden , die weinig

theorie hebben niet geheel blindeling te werk zullen gaan , hebbe ik het

(/' Hoofdftuk begonnen met eene kleine verklaring van 't gene moet ont-

ftaan van den (loot der vafle lichaamen tegen de oppervlakten* die zich re-

gelrecht of fchuins tegen hunnen loop Hellen. Vervolgens fpreek ik van

den ftoot der vloeiftoffen , van de fcheidinge der krachten, en ik pafle

alle die grondbeginfels toe op de ontbinding van het werkftuk daar het

hier op aankomt.. Dit Hoofdftuk eindigt met de toepaflinge van de ma-

nier, die de Heer Bouguer in^yn verhandeling vati den Scheepsbouw heeft

opgegeeven.

Het zoude ook dienftig wezen dat men zeker trachte te weeten of het

Schip , dat men voorneemt te roaaken , wel na het roer zal luifteren , of

het de ftreek van den windt wel zal houden , of 't wel zeil zal draagen
;

maar vermits alle die uitrekeningen dit Werk te verre zouden hebben

uitgebreid, indien ik ze zo omflandig verhandeld had als de voorgaande,

wyze ik roynen Leezer geheel en al naar de verhandeling der Schepeen van
de H. Bouguer: het gene ik gezegt hebbe genoegfaam zynde om te doen

begrypen hoe nut het Werk van de Heer Bouguer is voor de Timmerlieden

die bekwaam zyn om het te verftaan.

Ik hebbe een regifter van zaaken, daar ik my van bediend hebbe , ach-

ter dit Werk geplaatft: om kort te gaan, de betrachting der grondbe-

gin.
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ginfels een er weetenfehap , die zeer nut is voor Zeelieden, hebbe ik ge-

poogdzoo eenvoudig te maaken als my mogelyk is geweeft. Ik zal roy

gelukkig achten, zo myn arbeid gunftiglyk wordt ontfangen van een ge-

noodfehap daar ik achting voor hebbe, en zoo ik het doelwit onzer

Staats -dienaaren hebbe kunnen helpen bevorderen , die zulke wyze

fchikkingen hebben gemaakt om de luil tot leeringe en de zucht tot wee.

tenfehappen tc onderhouden en aantemoedigen.
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Het wit papier aan de Plaaten moet niet afgefheede wor-

de , maar dezelve zodanig vouwen dat de Figuuren, zover-

re als die gegraveert zyn, buiten het Boek kunnen uitflaan.





WERKDAADIGE VERHANDELING
VAN DEN

SCHEEPS-BOUW.
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EERSTE HOOFDSTUK.
Van de Algemene Proportïén tot den Scbeeps-Bouw

,

L

Voorafgaande Aanmerkingen over den Scheept - Dottva ,DE Scheeps-Bouwkunft, of dc Timmering der Schepen, kan in drie

voornaame deelcn verdeeld worden.

i. Om aan de Schepen de Geftalte van buiten te geeven, dat zy bc-

kwaam zyn tot den Dienft, waar toe men dezelve begeert te gebruiken.

i. Aan alle de ftukken van een Schip de Geftalte te geeven welke zy moe-

ten hebben , dezelve zodanig 't faam te voegen , en te verbinden , dat zy door

A hunne
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* JLGEMEENE PROPORTIEN
hunne vereeniging een fterk vaartuig uitmaaken , 't welk in {baat is ora.den

vereifchten Diend te doen.

3. De Vertrekken zodanig te verdeelen; dat al wat een Schip in zich

moetbegrypen , zoo wel van Officieren .Scheepsvolk, en'Koopmanfchappeh,

als Scheepj-Krygs-en Mondbehoeftenj, en wat 'er meer zy, behoorryk en

gcmakkelyk geborgen kan worden. Voor het tegenwoordige, zullen wy
niet dan 't Eerde Deel verhandelen, te weeten, aangaande de Gèftalte wel-

.

kc men aan de Schepen moet geeven.

In dccze buitende Geftalte wordt aangemerkt, 1. de Bodem van 't Schip

welke men het Vlak , of Onderde Deel noemt. 2, De Scheepsdeelen die

boven water zyn , en de Vcrtuining, Huizing, ook wel het Doode Werk
genaamd worden (*).

Om aan 't Lichaam de behoorlyke geftalte te geeven, moet men in acht

neetnen welke de hoedanigheden van 't Schip, \ welk meh bouwt» moeteh

zyn; te weten, een Öorlogfchip dient zyn eerfte Laag 435 Voeten hoog

boven water te hebben, wel te zeilen, wtl te ftuufetï, het zeil wel tedraa-

gen, weinig aftedryven, en zagt op Zee te leggen.

Een Koopvaardy-Schipmoetj wel zeUea, welduuren, het leH wtl dra-

-

gen , weinig. aidryvenv aagee beweegingen hebben, veel Kooptoanfchappen

kunnen bergen, en weinig Volk nodig hebben.

Verfcheide voornaamc Meetkfffldigen hebben eenige deczer vercifchtens

jn 't byzonder verhandeld. Eenige hebben nagefpeurt welke Kromme Lyn

het dienftigfte tot de verdeeling der vloeibaare doffe was ; maar hunne

manieren, hoe wel ook uitgedacht , hebben Geftaltens voortgebragt welke

'c niet rnoogelyk was aan Schepen te geeven, om datze zelfs aan niet een

van deeze voorwaarden voldoen konden.

. Anderen hebben van dcAfdryvingegehandelt. Maar alzo zy om hun voor-

del op te loden , Geftaltens hebben uitgedacht ,welke deSchepen niet kunnen

hebben , zo heeft 'er de Praéryk ook weinig of geen voordeel van genooten.

Wederom hebben andere het Roer tot het voorwerp hunner verhande-

linge genomen , maar al roede met oaderdfellingen welke voldrekt met de

zaak niet over een komen.

De enkele Meetkond is niet voldoende om deeze voordellen naauwkeurig

top te loffen, en een Meetkundcnaar, geen Zeeman zynde, zal niets nuttigs

voort-

{*) Men noemt Honing, of Venwning, de Schtcpt-deelen welke boren witer tyn,
dorh.oneigenüyk . alj.o onder dit woord deTïtk cn Schans worden vetftttB , ca ten boog-
ftcn de wtrring wette fe tc fx;nai voegt

Di



ro T D E N S C ü E E P S-B O U IV. 3

De Heer Bougcur heeft net meer vrugt tot volmaaking der

Timmeringe gearbeid, omdat hy by de verheeve Meetkunde, zeer uitge-

ftrekte kenniffc van den Zeevaart gevoegd heeft.

..Dut de Timmerlieden, wanhoopende met de Meetkande veel te vorde»

ren, voor het grootfte gedeelte deezen weg hebben verlaaten , en zich een*

voudig aan de Waarneemingen, «en Ervarentheid gehouden.

Deeze wyzekan wel gedeekeljk het gebrek van de andere vervullen ,maar

jy heeft ook veel zwaarighokn. Als men aan de Schepen een fout van aan-

belang merkt, eoo dient men te weeten of deeze fout niet van het beftouwen

voortkomt; Hoe veel Schepen heeft men gezien , welke op hunne eerfte Rei-

ze onbekwaam werden gekeurd, en in 't vervolg niet alleen goedgekeurd,

maar zelfs beroemd werden?

Maar laat ons eens vooronder(tellen dat de fout niet van de fbuwjnge
voortkomt, zal men wel verzeekerd zyn dat zy van het eene of het andere

Scheepsdeel afhangt? en ia men dan noch wel verzeekerd dat het gebrekke-

lyke deel 'er de fchult van is ?

Indien het bouwen der Schepen zoveel geld niet kofte, zoude men proe-

ven in overvloed kunnen neemen, en nafpeuren wat dc verfcheide gefbürens

- zouden kunnen voortbrengen; maar deeze onderneemingen ondoenryk zynde,

zo zyn de Timmerlieden te befchroomd in 't neeroen hunner proeven, en'

genoodzaakt zich te vergenoegen met hunne waarneeraingen op dé reets ge-

bouwde Schepen. Die waarneemingen zouden veel voordeeliger voor de
Timmeringe zyn geweeft, byaldien de waarneemers meer Grondbeginiêla.

en Theorie gehad hadden : niettegenftaande dit gebrek, zyn zy echter zeer

naby hun oogmerk genaderd , om dat 'er ten allen tyde Schepen gebouwt zyn
waar van men reden had vergenoegd te zyn. Dit ii de reden , dat de voor-

naamfte betrachting van verfchetde Timmerlieden altoos geweeftis middelen

te zoeken om die Schepen , welke zy dachten de goedkeuring der Zeelieden

te verdienen, na te bouwen, en deeze tuigwerkelyke en flaaffche middelen

zyn het , welke men, hoewel te onregte
, Regels of wel Grondregels van

den Scheeps-bouw genaamt heeft.

Om deeze Regels te maken zo richten eenige Timmerlieden fchier

alle maaien der Schepen naar het lichaam , anderen naar de grootfie wydte,of
wel naar eenige andere Scheepsdeelen ; het welk belachelyk fchynt, wanneer
men zich te binnen brengt hoe het mogelyk zyn kan dat die Timmerlieden
eenige overeenkomft tuflehen 't lichaam en de andere Scheepsdeelen ,oftuf-

fchen de groorile wydte en die zelfde Scheepsdeelen hebben kunnen vinden

;

maar ik voor my geloove niet dat zy die gedachten gehad hebben ; ik wil lie-

ver gelooven dat zy zich voortellende een goedgekeurd Schip na te maaken

,

As *y
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ay tot een algemeene Maat , de eene- 't lichaam en zyne dealen, en d'andere

de groote wydte verkoozen hebben» Op die wyze konden zy ook de Ag-
tcrfteven , de Hekbalk , of het Hol neemen , maar zy dienden vermyd te

hebben dingen, die al te veel verfchillen, en welke men niet naauwken-

rig genoeg meeten kan, tot een algemeene maat te neemen: als by voor-

beeld het verfchil van de Stuurlafligheid; en indeezen zin heeft men meer
reden gehad, om de wydfte Balk, wiens lengte altoos zeer weinig verfcheeld

heeft, ao als ik in 't vervolg zal doen zien, tot een maat te neemen
, a),

wel de Kiel , wiens lengte wegen het vallen en overhangen van de Stevens af-

hangt, welke aan groote veranderingen onderworpen zyn geweeft.

.

Dewyl men Schepen van zeer verfchillend beloop gevonden heeft, welke

nochtans den Zeelieden voldaan hebben , en dat eene Timmerman arbeid'

de om een manier te vinden om hec Schip van zodanig beloop na te maa-

ken, terwyl' een ander het zelfde deed voor een Schip van een ander be.

Joop, zo zyn daar uit noodzakelyk zeer verfchillende manieren gevolgd

:

eidèr beheild dezyne, en wilde dat die de befte was; en openbaarde deeze

verborgenthcid niet dun aan een van zyn Kinderen welke hy tot den Scheeps-

bouw opbragt. Dit geheim heeft groote hinderpaalen tot den voortgang van

den Scheeps-bouw voortgebragt , doch tegenwoordig zien wy met vermaak

deeze achterhouding verdwynen , naar maate dat de Timmerlieden bekwaamer

in de Theorie van hunne Kunft worden. Wy hebben tegenwoordig zeer

bekwaame Lieden , die de Kunft in aanzien brengen , en welke om deeze reden

de verwytingeo niet onderworpen zyn die men aan andere doet.

Ons voorneemen in deeze Verhandeling is, vericheide deezer handelwy-

zen te befchryven, en de manieren aan te wyzen om de Plans der Schepen

te maaken ; maar wy zullen zorg draagen om elk oogenblik te doen zien tot

hoe verre men zich bedienen kan van de Regels welke wy zullen voorfchry-

ven: het welk ons gekgentheid gecven zal om eenigè Natuur-en Bovenna-

tuurkundige Aanmerkingen over den Scheeps-bouw te maaken , en die van

eenige nuttigheid tot de volinaakingc deezer Kunft konnen zyn ; hoewel wy
ons fteets zeer verre van de Meetkundige naauwkeurigheid afhouden , die

men in 't uitneemende Werk van den Heer Bouguer kan vinden.

Wy zullen dit Artikel eindigen met te waarfchuuwen dat men zich groote-

ryks bedriegen zoude, indien men, eenmaal een volmaakt Schip hebbende,

. van gedachten zoude zyn dat men het zelve van verfchillende groote even

zoo goed zoude kunnen bouwen , indien men de Deelen evenredig naar de

groote van 't voorgenome Vaartuig, vermeerderde of verminderde: hier

over zal ik my klaarder uitdrukken.
Voor.onr
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Voofonderftellcode dat de Royol Louis, een driedeki Schip, "te loulon

gebouwt, een volmaakt Schip zy geweeft, zo zeggen wy,dat men zich groo-

telyks bedriegen zoude, byaldien men dacht een diergelyk Fregat van 30

{tukken Kanon te bouwen , alle de maaten van dit Schip evenredig ver-

minderende, om dezelve tot de groote, behoorende tot een Fregat van 30

ftukken, te brengen; en desgclyks, zoude La Renommee, een uitneemend

Fregat, te Brtfi door den Heer des Lauritrs gebouwt, een zeer (legt drie-

deks Schip uitleeveren , indien men al zyne maaten evenredig vermeerderen-

de , het genoeg uitzettede om aan het zelve de uitgefbrekthcid van de Rojal

Lams te geeven.

De Heer de Morogue, Capitein van '• Koning» Schepen , en ik , hebben

onderzogt, wat deeze evenredige vermeerderingen en verminderingen zou-

den voortbrengen , en wy hebben ondervonden dat zy gcenfint* plaats kon-

den hebben, indien het verfchil te groot was ; dat het ten hoogden nood-

zakelyk was dat de groote Scheepen vlakker Bodem, en uitgezetter Spanten

hebben als wel een Fregat 't welk men genocgfaam vermeerderd , zoude

vooronderftellen , om zyne voornaamfte maaten zo veel als die van een

groot Schip uitteftrekken. Maar echter hebben wy ook ondervonden, dat

indien men drie of vier Vaartuigen van verfchillende grooce tot een

voorbeeld nam ; ftellende tot een model voor een Driedek» Schip , de

Royal Louis; voor een Tweedeks Schip, zo men wil , de Superbe, door

den Heer HeSe te Brefl gebouwt; en een Fregat als La Renommée, voordat,

met één Dek; men door regels van Proportie m (bat zoude zyn van raid-

deHlag van Vaartuigen te kunnen bouwen , welke een middelmaat tuflehen

de Royal Louis en de Superbe zouden houden , en dus doende deelachtig zyn

aan de Spanten van de een of d'andcr deezcr Scheepen naar maate hunner,

groote , en op dezelve wyze voor de Schepen tuflehen de Superbe en La
Renommée. De Heer de Morogue heeft een' tuigwerkelyken Regel uitgedacht,,

om deeze middcl-Proportionaalen te vinden, welke van groot nut voor de.

jonge Timmerlieden zal kunnen zyn.

rr.

Van 'r verfcbU der Schepen volgens bvnne Charters , bet'getal hunner Stuiken

Gtftbut , en hunner Dekken , als medt van de uitgejhtkthtid van bunne

Halfdekken, Bakken en Hutten.

]VfEn is gewoon de Schepen van verfchillende groote door -

Charters te

onderfcheiden, (ue hier over de Voorrede). De allergrootfte zyn van dé

A 3 Eerfte-
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Eerfte Charter en de allcrkleinfte van de Derde; en die hier beneden zyn,

noemd men Fregatten , welke door 't getaJ der Stukken Gefchut, welke vj

voeren, onderfchciden worden: en die, welke noch kleinder zyn, worden

doorgaan* met de naam van Jachren genoetnt.

Behalven dat men de Schepen in Charter» onderfcheid , word eider Char-

ter nog in twee Orders verdeelt: en dus zegt men, Schepen van de Eerfte

Charter, en eerfte Order ; van de Eerfte Charter, en tweede Order; van de

Tweede Charter, en eerfte Order, enz.

Wy hebben goed gedacht een begin te maaken met een denkbeeld van

deeze verdeeling der Schepen te geeven , eer wy van hunne Tünmeringe

Ipreeken.

De Schepen van de Eerfte Charter, en eerfte Order, hebben drie Dek-

ken , drie volkome Laagen , een Schans , ccne Balk voor de groote Maft

fpringende, een Bak, neevens een Hut, een Balk voor de Befaansmaft fprin-

gende : deeze Schepen voeren 110 a 120 Hukken gefchut.

De Schepen van de Eerfte Charter, en tweede Order, hebben drie Dek-

ken , drie volkome Laagen , een Schans gaande tot de Knegt van 't groot

Kardeel, een Hut tot aan de Befaansmaft , en een Bak van 32 voet lang.

In deeze Order zyn alle de Schepen, welke minder dan 110, doch meer

dan 90 ftukken Gefchut voeren
, begreepen.

De Schepen van de Tweede Charter, eerfte Order, hebben mede drie

Dekken, drie volkome Laagen, een Schans fpringende een Balk voorby

de groote Maft, een Hut drie Balken achter de Befaansmaft, en een Bak van

32 voet lengte. Deeze Schepen voeren van 90 tot 74 ftukken Gefchut.

De Schepen van de Tweede Charter, tweede Order, hebben twee Dek-

ken, twee volkome Laagen , een Schans tot dc groote Maft, een Bak van

32 voet lengte , en een Hut een Balk voor de Befaansmaft fpringende. In

deeze Order zyn de Schepen, welke van 74 tot 60 ftukken gefchut voe-

ren ,
begreepen.

De Schepen van de Derde Charter , eerfte Order , hebben twee Dek-

ken, twee volkome Laagen, een Schans tot de groote Maft, een Bak van

28 voeten lengte, een Hut tot aan de Befaansmaft. Deeze Order begrypt

de Schepen welke van 60 tot jo Hukken gefchut voeren.

De Schepen van de Derde Charter , tweede Order, welke men Fregatten

begint te noemen , en door het getal hunner ftukken gefchut worden on-

derfchciden, hebben twee Dekken, twee volkome Laagen , een Schans,

twee Balken voorby de groote Spil fpringende, een Bak van 26 voeten lang.

In

Digitized by Google



TOT DEN SCHEE PS-BOUtr. 7

In deeee Order zyn de Schepen , welke van 50 tot 46 ftukken gefchut
voeren, begrcepcn.

De Fregatten van 32 tot 46 ftukken gefchut hebben twee Dekken

,

twee volkome Laagen , een Schans , een Balk , die voor de groote Spil

fpringt, een Bak van 23 voeten lang.

De Fregatten van 30 tot 32 ftukken gefchut, hebben twee Dekken, een
volkome laag op zyn tweede Dek, een Schans toe aan de groote Spil,

een Bak van 20 voeten lengte. Men kan een Fregat van deeze Charter

bouwen 't welk maar een Dek zoude hebben , ccn volkome Laag en
een Bak en Schans, welke in 't midden afgefcheiden zouden zyn, zo

veel ah nodig zoude zyn om dc Boot op 'c Dek te plaatfcn.

Een Fregat van 28 ftukken gefchut heeft twee Dekken, en 't grootfte

gedeelte van het gefchut wordt op het tweede Dek geplaatft ; op het

eerfte Dek zyn niet meer dan 8 ftukken gefchut , 4 aan cider zyde,

een Schans met 3 Dalkcn voor ds Befaansmaft verlengd , en een Bak van

19 voeten lang.

Men heeft zedert ecnigen tyd deeze gewoonte veranderd , en nu zoude

een Fregat van 28 a 30 ftukken gefchut, niet meer als een Dek heb-

ben, op 't weUce 24 ftukken gefchut zouden leggen , en 4 of 6 op zyn Half-

dek. Deeze fclükklng is veel beter wanneer de Fregatten een hooge Laag

hebben; want de 8 ftukken gefchut, welke men op 't eerfte Dek plagt te

leggen te naby't water zynde, konden weinig ofgeen dienft doen.

Een Fregat van 22 a 24 ftukken gefchut heeft maar een Dek , een

Schans, en een Bak van x 8 voeten lang.

De Schepen , beneden de 20 ftukken gefchut voerende , zyn geen Fre«

gatten meer, maar worden Jachten genaamd, welke, gelyk de Fregatten,

door 't getal hunner ftukken gefchut onderfcheiden worden.

Een Jacht van 16 ftukken gefchut, heeft een Dek, een Schans van

3 Balken voor de groote Spil , cri een Bak.

Een Jacht van 12 ftukken gefchut, heeft een Dek, een Schans van'

2 Balken voor de groote Spil, en een Bak van 15 voeten lang.

Men heeft bevonden dat het beter is , deeze kleine Vaartuigen met een

Bak en Schans te voorzien, op dat de Vertrekken beter kunnen gefchikt

warden ; zodanig dat het gefchut het midden beflaat.

De Koopvaardy- Schepen , en andere Vaartuigen die gefchikt zyn om
Goederen te voeren , worden door 't getal Tonnen of Lallen welke zy kun-

nen voeren onderfcheiden; dc Fluiten van 600 en 800 Ton hebben twee

Dek-
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Dekken , een Schans tot aan de groote Knegt, een Bak van 14 Voet, en

een Hut van 14 Voeten.

AANMERKING.
Wy geeven al dit onderfchcid van Schepen ftegts ab zaaken welke in 't

algemeen in gebruik zyn , en waar van het dikmaal nodig is aftewyken

volgens het gebruik , waar toe de Vaartuigen gefchikt zyn. Want wy kun-

nen geen redenen van belang vinden , waarom de Timmerlieden aan dee-

ze Regels verbonden zouden zyn ; in tegendeel , zal men in 't vervolg zien

dat zy zeer wel doen van 'er aftewyken , en dat zy 'er zelfs met een zeer

goed gevolg van afgewecken zyn, in 't bouwen van groote Schepen van

74 (tukken gefchut , welke uitnemend goed, zoowel voor de Zeilagie als

voor den Oorlog zyn geweeft.

Men heeft voorgefteld de Schepen van de eerfte Charter in 4 Orders te

verdeden : te weeten.

jj& Laag.
\P* Order 36
2'' Order 3Ö
3* Order 36
4* Order 36

2* Laag.

*4
18

18

18

3* Laag.

11 met Bak en Schans,

is roet Bak en Schans.

12 zonder Bak of Schans.

8 zonder Bak of Schans.

Desgclyks zoude men de Schepen van dc tweede Charter in 4 Orders

kunnen verdeelcn : namendyk.

if' Order voerende Hukken gefchut van 36" en 24 8 Bals, met 16 Poor-

ten op de eerfte Laag geboord.

2* Order *) voerende ftuk- f" 3* - »8fB"|
f IJ Poorten

3* Order > ken gefchut 1 36" - 18 f Geboord i 14 Poorten

4* Order J van L 3Ó - itf J met L 13 Poorten

Men is mede vin gedachten dat de Schepen van de derde Charter, in

drie Orders kunnen verdeeld worden : te weeten

,

\>' Order , voerende Hukken gefchut fchietende 34 en u 8, met Bak
en Schans, met 13 Poorten gehoord.

2'' Order, voerende ftukken gefchut fchietende 24 en 12 ft, met Bak
cn Schans, met 12 Poorten geboord.

3* Order, voerende ftukken gefchut, fchietende 24 en 12 8, zonder

Bak of Schans.

Eindelyk
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Eindelyk de Schepea van de vierde Charter, kunnen in 4 Orders verdeeld

worden: namenclyk

i/< Order
2* Order

18 en
18

3* Order 18
4* Order 18

12 mee Bak en Schans
12 zonder Bak of Schans
8 met Bak en Schans

8 zonder Bak of Schans

Geboord
met

L 12

Poorten

Poorten

Poorten

In Engeland zyn 6 Charters van Schepen : Namenclyk

if' Charter

%*•

3*

4*

5*
6*

100 Stukken Kanon

jo
60

l5o
40
20

860
750
600

l48o
400
,3°o

250
150

Wanneer men de Ordonnantie van 1689 op * liv. 13. naziet, zal men
bevinden dat zy vyf Charcers van Schepen vadftelc , en eene eerde en

tweede Order in de tweede cn derde Charter toelaat; dezelve bepaalt mede de

lengte , wydte , en holte der Schepen van verfchillende Charters en Or-

ders ; deeze Proportien verfchillen zeer veel van die welke men hedendaags

volgt , en men is 'er met reden afgeweeken ; want meed alle de groote

Schepen hadden hunne eerde laag onder water leggen.

Men zoude ook de Charters der Schepen kunnen vaddellen , op de

lengte van de langde Balk , of op de grootde wydte, welke, zo als wy in 't

vervolg zien zullen , de maat behoorde te zyn , die het minde ver-

fchil onderworpen was. Dit vooronderdcllcnde , zouden de Schepen, welker

langde Balk van 48 a 49 voeten was, van dc eerde Charter, en cerde Order

zyn

f48
a 47

44 45
42 43

• 4° 4i

38 39
36 37

.34 35

|V' Charter 2* Order
2* \f'

zouden van de zyn

En dus met alle andere. Deeze regel waarnecmende zoude de wydte der

B Schc-
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Schepen vaftgeftdd en zonder verfchil zyn. Wy zullen in 't vervolg trachten

te doen zien dat 'er voordeelen van groot belang, uit zouden voortkomen

men dezelve van fporraing tot fponning, andere, van 't buitenfte einde dei

Voorftevens , tot aan 't buitenfte van 't hoofd des Achterftevens; en we-

derom andere neemen deeze maat na 't waterpas van 't eerde Dek ; maar het is

veel beter de Scheeps-lengte naar de bovenfte waterlyn van de eene fpon-

ning tot de andere valt te Hellen, om dat deeze maat het lichaam begrypt,

'twelk heteenigfte aan het water bloot gefielde deel is, en' t welk, om deeze.

reden , het voomaamfte is om de goede hoedanigheden aan de Schepen te i

geeven; behalven dat delengte op deeze plaats genomen, kan dienen om
de verplaatfing van het water te berekenen , en om te wceten of het zelve

evenredig is met dc zwaarte welke het Schip draagen of voeren moet
Men is gewoon de Scheeps-lengte te bepaalcn , door vaft te (lellen hoe

veel Poorten het op zyn eerfte laag heeft ; wat wydten zy dienen te heb-

ben ; hoe ved afftand men van de eenc tot d'andere begeert te geeven; waar

by men twee afpanden , of twee afftanden cn een half, tufTchen de Poonen naar

voren voegt, te rekenen van de eerfte Poort van voren naar builende Voor-

fteven, en een' en een' halven afftandvoor 'tachterfte, te rekenen van de

laatfte Poort van achter in de Konftapels kamer , aan 't buitenfte van de

Acluerftcven ; men neemt vervolgens deeze fommentc (amen , ende uitkomft

geeft de Scheeps-lengte van de Voorftcven tot de Achterlieten.

Wy hebben gezegd datmen tufTchen de eerfte Poort van voren en dc Voorftc-

ven een zekere tulTchen-wydtc moeft laten , en mede een zekere tuflchen-wydte

tufTchen de eerfte Poort van achter en de Achterfteven. Nu dient men te wee-

ten dat men deeze tuflchen-wydte van voren laat, om dat de Schepen op deeze

plaats zyn ingetrokken, het gefchut van voren geen plaats genoeg tot het te rug

fpringen zoude hebben ; dus laat men twee afftanden van Poorten , meer of

min , volgens het inkrimpen van het Schip: Zoomen dit niet waarneemt zal

het eerfte ftuk gefchut van geen dienft zyn , alzo de ruimte niet alleen

van 't Schip verminderd wordt, maar ook door de Kruis-

III.

Van de Lengte der Schepen.
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I

TOT DEK SCHEEP S-B O U IV, j

,

Beting die zich achter het zelve bevindt. Men dient roede zorg te draagen

dat men op de tweede laag een Poort kan plaatfen , die voor de ccrfle

Poort van dc onder laag komt, en dat het gefchut, 't welk men 'er plaatft,

mede zyn te rug fprong heeft.

Wat aangaat den afftant van de laatfte Poort naar achter aan de Achter-

fteven , dezelve kan niet minder zyn als een' en een' halve afftand } want

daar moet tuflehen het gefchut en 't Knie dat dc Hekbalk omvat
, plaats

genoeg overblyven om het Scheepswerk te kunnen doen ; men kan dan de

kleinften afftand vaftftellen, i.een halven afftand, 2. de dikte van 'tKnicdie

de Hekbalk omvat. 3. de dikte van de Hekbalk. 4. de uiterfte Bogt van

deezc Balk. 5. het hellen van de Achterfteven naar buiten de Hekbalk te

faroen rekenende.

Maaralledeeze naauwkeurige maaten fchynen zeer onnut te zyn ;'t is beter

te veel dan te weinig ruimte te laaten ; want ik voor iny, ben van gedachten

,

dat het beter is weinig gefchut te hebben , mits het zelve van een zwaar
* Caliber zy , en men 't zelve gemakkelyk bedienen kan , als een groot ge-

tal te hebben , zonder het zelve gemakkelyk te kunnen bedienen. De En-

gelfchen , die voorheen deezen misdag hadden , hebben dien onlangs

verbeterd.

Dewyl men de lengte der Schepen vaftftclt op 't getal hunner Poorten
, op

hunne wydte, en op den afftand welken men tuflehen haar moet laaten om het

gefchut te bedienen , enz. zo is het nodig van deszclfs vcrfchcidc Deelen

eerft te handelen ; vervolgens zullen wy wederkeeren om te eindigen dat
* gene 't welk de Scheeps-lengte aangaat.

IV.

Van 'r gttol der Peuten van de Eerfle Laag.

]~jEt getal der Poorten van dc eetfte I*aag, hangt af van de Charter van

het Schip 't welk men begeert te Timmeren , als mede van het voorneemen

van den Timmerman , die volgens zekere omftandigheden , van een gebruik,

'twelk byna eenparig van alle Timmerlieden, en zelfs byna van alle Natiën

,

gevolgd wordt, kan afwyken. Zie hier cenige voorbeelden, die een be-

gryp van dit gebruik voor verfcheide Charters van Oorlog -Schepen zullen

geeven.

Ba Een
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Een Schip van na ftukken gefejmt • was op ieder zyde geboord,

Op de eer/Ie Laag
Op de 2*

Op dej*
Op 't Half

Op de Bak
Op de Hut

Dek

16

15

5

3
2.

Poorten voor
• ftukken ge-

fchut van

Een Schip van 102 ftukken gefchut is geboord

Op de 1* Laag met 14."]

Op de 2* 15

1

Op de 3* 14
Op Bak Schans
enHuttc i

Poorten voor
ftukken ge-

fchut van

48 of 36 «.

H
12

8
8

4

36 «•

18
12

Een Schip van 74 ftukken gefchut was geboord

l

Op de eerde l^iag met 13
Op de 2* 14
Op Baken Schans 8

'

Op de Hutten. 2J

Poorten voor
ftukken ge-

fchut van
t

36 f*.

18

8

4

Ifttr volgt de Ptrdeehng, welke tegenwoordig voor de Schepen van n ftukken ge-

Op de \f' Laag met 14
Op de
Op de Schans

Op de Bak 1
Poorten voor

ftukken ge-

fchut van

{36* tt.

1
Een Schip van 64 ftukken gefchut, is gemecnlyk geboord

Op de 1* Laag met 12
Op de 2''

Op Bak en Schans

Poorten voor
ftukken ge-

fchut van {

24 («.

12

6

Zie bier eene andere Ferdeeling, welke men voor de Schepen van 64 (lukken gefchut
gevolgd betft.

Op de eerfte I*aag met 1

3

Op de i*' 14
Op Bak en Schans 1}

Poorten voor
ftukken ge-

fchut van {

ii it.

12

6
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Een Schip van 58 Hukken gefchut heeft gemeenlyk

Op de Laag
Op de 2*
Op de Schans 3

Poorten voor

(bikken ge-

fchuc van

Le Tigrt A°. 1715 te Toulon gebouwd had

Op de 1* Laag
Op de a*
Op de Schans

Op de Bak

"1 Poorten voor
(lukken ge-

fchut van

Een Schip van 50 (hikken gefchut

Op de 1* Laag met ui
Op de 2il 12

f
Op de Schans sJ

Poorten voor

(tukken ge-

fchut van

!

I

i

18 «.

11

iS 9.

8

6

4

18 «.

IS

Een Fregat van 46" (lukken gefchut

Op de eerde Laag met 11 Poorten voor gefchut van ia £8.

Op des* is 8

Een Fregat van 32 (lukken gefchut

Op de eerde Laag met 1 o*

Op Bak en Schans 6
Ofwel op het %*• Dek 10
Op het onder Dek 4
Op Bak en Schans 2

Ofwel op het boven Dek 10
Op Bak en Schans 6.

Een Fregat van 3 8 dukken gefchut heeft tegenwoordig

Poorten voor
dukken ge-

fchut van

6 ffl.

4
6
8

4
8
6

Op zyn Dek
Op zyn Halff Dek

1
2

") Poorten voor (luk-

2j ken gefchut van {
8 f».

4

Een Fregat van dukken gefchut kan mede hebben

io"| Poorten voor r 4 3.

3[ ftukken ge- * 8
iJ fchutvan L 4

B 3

1 2* Dek
Opheti-iJ''Dek

J Het Halff Dek

Een
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N

Een Fregat van 24 (lukken gefchut heeft

Op zyn Dek 1o\Poorten voor Huk-
J* 6 ff.

Op de Schans 2J ken gefchut van \ 4

Men bouwt ook Fregatten van 24 en atf flukken gefchut , dis maar

eene Laag hebben.

Een Fregat van 22 ftukken gefchut heel t

Op de Laag ol Poorten voor ftuk-ƒ 6 tt.

Op het HaTffDck 2ƒ ken gefchut van \ 4

Men kan ook 22 (lukken gefchut op eene Laag hebben.

De Fregatten van 20 ftukken gefchut hebben 10 Poorten , voor ftukken

gefchut van 6 ff.

Een Jacht van 16 ftukken gefchut heeft eene Laag met 8 Poorten , voor

ftukken gefchut van 4 9.

Een Jacht van 12 ftukken gefchut heeft mede eene Laag met 6 Poorten

voor ftukken gefchut van 4 ff.

AANMERKING.
Al 't gene men hier gezegd heeft, over't getal, 't caliber , cn vcrdeeling

der ftukken voor ieder Charter van Schepen , moet niet aangezien worden

als een' vaftgeftelden regel, van welken het gevaarlyk zoude zynaftewykcn:

ieder Timmerman kan en moet zelfs zyn Pra&yk veranderen , volgens 't ge-

bruik der Schepen welke liy bouwt; doch de algemcenc zaaken, waar op hy

dient te letten , zyn de voegende.

Ten 1* Dat de cerfte Laag minder (lotingen veroorzakende, cn de Sche-

pen minder afmattende als de Laagendie hooger zyn , zo moet men op deeze

Laag de zwaarfte ftukken leggen.

Ten 2* Is 't zeker dat' dc zwaarfte ftukken altoos het voordeeligfte in 't

gevecht zyn , en daar om is het veel voordceligcr op een Schip een klein

getal zwaare ftukken , dan een groot getal ligte te leggen.

Men heeft voorgefteld om op een Schip van 74 ftukken gefchut , 2 Laagen

van 24 ponders, in plaats van een van 36 en een van 18 ponders, te leggen,

alzo men wilde dat de laft en de ftoting minder zouden zyn , doch de bere-

kening heeft het tegendeel beweezen.

Ten
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Ten 3* Is het niet nodig te doen zien , dat , wanneer men Metaal

Kanon heeft, men grover (lukken kan vperen, om datze ligterzyn dan de

Yzere ; maar wanneer men zich van Metaal gefchut bedient , zoude het

goed zyn, fterker Roopaarden te gebruiken, alzo dezelve meer fpringendan

Yzere (lukken. ,

Ten 4* Is het mede nodig verdacht te zyn, dat de Calibers van 36

en 24 1* het voordeeligfte tot het gevecht zyn ; die van 48 IS overlaaden dc

Schepen , cn vermoejen het Scheepsvolk te veel : hierom is men genood-

zaakt Metaaie (lukken te gebruiken. De R>.yal Louis te Toulon gc-

bouwt, en voor 't welke men het Kanon in deKoninglyke Battery te Brcfl

had gegooten , heeft nooit zwaarder als 36 ponders gevoerd. Het Calibcr

van 24 ff is zeer goed, want hoewel het zoo vtel uitwerking niet doet ah

wel de 36 ponders , zoo is het nochtans ligter te bedienen , en draagt zeer

verre: de (lukken welke beneden de 18 O fchieten, doen weinig of geen

uitwerking op een groot Schip : dit is de voornaamftc reden waarom men

een of twee (lukken Kanon meer op de eerde en tweede Laag der groote

Schepen gelegd heeft, en dat men het gefchut van de Hutten heeft nage-

iaatcn , die , hoewel van klein Caliber , veele (lotingen veroorzaakten.

Het is mede om het geul der zwaare (lukken te vermeerderen , dat men

die der-Fregatten legt op eene Laag , welke men zeer hoog maakt , in plaats

van dezelve op twee Laagen te verdcckn , welker etne altoos onder wa-

ter legt.

Ten 5'' Op de eerde Laag een duk gefchut m«er leggende, vermeerdert

men de lengte der Schepen , cn doet hun daar mede veel voordeel , wanneer

deeze vermeerdering niet tc verre gaat : waar van wy in 't vervolg zullen

fpreeken.

V.

Van dt vrydte der Toerten en tian de boogie barnet Drempels.

I^E Poorten de fclüetgaten zynde van het Kanon dat men op de Dekken der

Schepen legt, is men genoodzaakt haar een zekere wydte te geeven, op dat het

Kanon gemakkelyk kan bediend worden ; en dewyl het niet voordcelig is dc

roorten wyder te maaken als nodig is, hebben dc Timmerlieden, door de

waarneemingen , welke zy gedaan hebben , de Maaten vaflgedeld , die

wel niet naauwkeurig gevolgd worden, maar waar van mea echter weinig kan
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Deeze Maaten verfchillen volgens de zwaarte van het Kanon, want bet

is klaar, dat dc opening voor een ftuk van 36» grooter dient te zyn dan wel

voor een fuik van minder Caliber. Men is gewoon aan de Poorten 3 a

4 duimen meer wydte als hoogte te geeven ; dus de wydte van de Poorten

voorftcllende, zal 't ligt zyn hunne hoogte te vinden. Zie hier de maaten

welke men voordeezen gevolgd heeft.

Caliber van 't Kanon

48
36
24
18

12

8
6

4

Htogte der Poorten.

Voeten 8 a to Duim

:

8

5
*
2 2

9
6

4

IVydte der Poorten.

3 Voeten 1 a 2 Duim.

3
8

7
4
11

8
6

Andere Maaten die door verftbeide Timmerlieden worden gevolgd.

Voorde Hukken , fchictende 48 8, zal de wydte der Poorten zyn 3 voet

* duim; voor die van 36 ff, 3 voet tot 3 voet 1 duim; voor die van 24

18, 2 voet 9 a 10 duim; voor die van 1 8 ft, 2 voet 7 a 8 duim ; voor die

van 128,2 voet 5 a 6 duim ; voor die van 8 8, 2 voet 2 a 3 duim; voor

die van 4(8, 1 voet 8 a 9 duim.

De Drempels zyn tuflehen de dutten der Poorten, en zyn dat gene , het

welk de Land-Artilleriftcn de Bedding noemen ; 't welk genoeg is om te

doen verftaan dat de hoogte der Drempels naar 't Caliber der (Hikken moet

geproportioneerd zyn.

Zie bier de Proportien, welkt dm veel Timmerlieden gevolgd worden.

Voor de ftakken van 36 8, is de hoogte der Drempels, of Dorpels, 2

voet 2 duim: voor die van 24 CR op de eerfte laag, 2 voet 1 duim; op de

tweede laag , 2 voet : van 1 8 8 op de eerfte laag , 1 voet 1 1 duim ; op de tweede

laag 1 voet o duim : van 1 2 06 op de eerfte laag , 1 voet 10 duim ;op de tweede

laag, 1 voet 8 duim; op de derde laag, 1 voet 7 duim; van 8 tl op de eerfte

laag, 1 voet 8 duim ; op de tweede laag 1 voet 6 duim: op de Bak en Schans

1 voet 5 duim; van 6 8 op de eerfte laag, 1 voet 7 duim; op de tweede

laag 1 voet 6 duim ; op de Bak en Schans 1 voet 5 duim.' van 4 ft op de

cerJJe laag , 1 voet 5 duim
;
op dc Bak en Schans 1 voet 3 duim.

AAN-

uigitiz
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AANMERKING.
Eenige hcdendaagfche Timmerlieden hebben de poorten een weinig meer

naar fchietgaten getekende gemaakt, dat is te zeggen dat zy dezelve van

buiten wyder als van binnen gemaakt hebben
,
op dat men het Kanon te

beter op den vyand kan richten ; hier in hebben zy zeer wel gedaan , doch

men dient wel achtte geeven dat men de poorten niet al te wydt maakt,

men zoude zich te veel aan de Muskettery van den vyand bloot (lellen , en

't bovenfte van 't Schip zoude zo wel niet verbonden zyn.

Men dient vooral enige fchuinte naar voren , aan de eerfte poort van vo-

ren te geeven, en aan de laatfte poort van achteren, naar achteren toe,

want beide deeze Stukken dienen meer volgens deeze Directie , als wel

loodrecht op de Kiel.

De hoogte der Drempels moeft door een Ordonnantie vaft gefield zyn

,

op dat de Roopaarden voor alle de Schepen van oene zelfde grootte konden

VI.

Vtsn den afjlund die tufflben Je Potrttu tntet zyn>

DE Timmerman kan deezen afïland niet naar zynen wil verminderen , ora

dat 'er ruimte genoeg tot het behandelen van 't Kanon moet blyven , maar

daar komen gevallen voor, in welke het dienflig is dezelve een weinig te

vermeerderen. Men kan voor 't Kanon van 36 8, 7 voet 6 a 7 Duim vaft

Hellen ; voor dat van 24 8 7 voet 435 Duim ; voor dat van 1887 voet

3 a 4 Duim ; voor dat van 12 8, 7 voet 2 a 3 Duim ,• voor dat van 8 (8 en

6 ff , 7 voet.

De afïland tufTchen de Poorten voor de 12, 8 , en 6 ponders behoort

niet als tot de Fregatten met twee Dekken , dezelve zouden te groot zyn

voor die welke maar een Dek hebben , in dit geval zoude het ons genoeg

fchynen om voor de Hukken van 12 8 6 voet 1 duim, voor die van 8 8
6 voet, en voor die van 6 8 5 voet te Hellen.

AT
« iome ik weder tot dt Lengte der Scbepen.

Om nu de lengte va» een Schip van de fponning van de Achtcrflcven

tot de fponning van de Voorfteven te weeten, moet men den afftand van de

laatfte Poort naar voren , aan de fponning van de Voorfteven , die van de

C laatfte
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laatfte Poort naar achteren aan de fponmng van de Acaterfteven , met de

wydce van alle de Poorten van de eerfte laag en alk de afftanden welke tuf-

fchen elke Poort zyn , te (amen rekenen. Het Product van deeze fom zal

de Scheept lengte van fponning toe fponning geeven , maar alzo de wydce

der Poorten en de afftand, tufichen beide de Poorten veranderd zyn, zo

is daar uit gevolgd dat de Schepen langer zyn dan zy voor dcczen waren >

men zal door de volgende Tafels daar van kunnen oordcelen.

Lengu der Schepen volgens de Oude Timmerlieden.

Stukken.

Een Schip van

ifiÜTl. Voeten lang.

iro was 168

IOl 16*
06 156

74 151
62 140
56 135
50 l«4

46 120

3» 108 6 Duim.
28 IOI 4
sa 101

16 78 8
ia 45

Een Fregat van

Een Jacht van

Andere Maaien die door veel Timmerlieden zyn gevolgd geweeft.

Poorten. Voeten lang.

•De Een Schip van * 124 16 186
• • na 15 175

100 14 170

«OÓde PO 14 168

74 13 «56

CO 12 J40

Maar nu zoude men de volgende Proportien volgen.

Stukken Kanon. Poorten. Voeten tang.

Een Schip van 74 14 166

64 13 Ui

AAN*
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AANMERKING.
Men ziet dat het onmogelyk is de lengte welke wy eerft voorgc-

fchrceven hebben veel te kunnen verminderen , om dat het noodzakelyk is

dat een Oorlog-fchip een zeker getal fuikken gefchut voere ; en dat men
tuflehen deszelfs gefchut een bekwaame ruimte laat om het zelve te kunnen

gebruiken, en dat het nodig is, wegens de ronding van het Schip, van

een afftand nuTchcn de eerfte Poort van voren en dc fponning van de

Voortleven , ook tufTchen de laatftc Poorc van achteren en de fponning van

de Achterileven te laatcn: nu die, welke wy in dc eerde Tafel vaftgcfteld

hebben, is de minfle welke mogelyk is te laaten. Men kan dan zeggen dat

wy in deeze plaats, de minde lengte welke de Schepen hebben kunnen, aan-

geweezen hebben; maar wel verre dat het kwalyk gedaan zoude zyn de

Schepen te verlengen, zo komt het ons voor dat men zulks doende groote

voordeden zoude hebben te vcrwagten,

1. De lengte der Schepen vermeerderende, zoude men dc kracht van 't

water 'twelk zich tegens hunne Vaart fielt niet vermeerderen : in tegendeel,

alzo men den inhoud vermeerdert , zal het vryftaan , een weinig naar

evenredigheid , van hunne wydte of holte te verminderen ; ik zeg een wei-

nig , om dat het hout 't welk men gebruikt om de Schepen te verlengen
,

door zyn gewigt de holtens byna wegneemt welke men door deeze verlen-

ging gewonnen heeft. Dus verheft de vermeerdering in wydte en holte,

de laag veel meer, dan de vermeerdering in lengte.

2. De lengte der Schepen vermeerderende , zo maakt men dat zy

van ter zyden meer water kunnen vcrplaatfen ; en hierom hebben zy

minder afdryving.

3. De Water-I.ynen van een lang Schip, (dc wydte dezelve blyvende,)

beftaan uit langwerpiger Kromme Lynen, welke een fcherper kromlynigen

hoek maaken, het welk zeer voordeelig is; niet alleen ten opzichte dat de

vloeibaare ftofFe van voren beter verdeeld wordt, maar de vereeniging van

't water op 't roer wordt hier door verligt; nu blykt het klaar dat om deeze

voordeelen te genieten , men de Scheeps-lengtc maar behoeft te vermeer,

deren ; want zo men de andere Maaten evenredig wilde vergrooten

,

zo zoude men een grootcr Schip maaken , het welk de hoedanigheden
f

waar van reets gefprooken is niet zoude hebben: wat meer is ; zoo men
een lang Schip maakte , en aan het zelve niet meer groote , dan aan

een kort Schip van een zelfde wydte en diepte
, gaf , zo is het zeker dat

Ci men
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men genoodzaakt zoude zyn, het oiterlte van zodanig Schip zeer te pran-

gen , het welk zeer holle Waterlynen zoude geeven, niet dienftigomdevloei-

baare ftof te verdeelen; (die genen welke met oplettendheid veele Schepen

berekend hebben , zullen dit voordel al te algemeen oordeelen , want zy

zullen Schepen vinden welke zeer holle Waterlynen hebben, en die volgens

de rekening geen grooten wederftand van wegens de vlotiftoflfe ondervinden)

en het fteunfel aan de einden wegneemende, zoude zodanig een Schip op

en neer heyen, zyn tuyg te veel doen lyden, en zeer fchielyk een rug op-

fteeken : ik zoude verfcheide Schepen die deeze fouten gehad hebben

kunnen bybrengen ; zoo dat wanneer ik fpreek van de voordeelcn uit de ver-

lenging der Schepen, zoo vooronderftel ik dat men deeze maat met de

andere kan doen overeenkomen.

4. Door deeze verlenging wordt de afltand die tufiehcn.het Kanon is,

een weinig vermeerderd , cn het zelve bygevolg veel gemakkelykcr tot het

gebruik.

5. Men kan door middel van deeze vermeerdering van lengte, de Maften

een weinig verder van malkander zetten ; het welk voordeel ig is.

De ongemakken welke uit het al te veel verlengen derSchepen zouden voort-

komen, dienen niet verzweegen te worden. Eerftelyk zoude het lichaam

van 't Schip daar door lyden ; waar door verdaan wordt dat het los zoude

worden , of een rug opftceken ; want het is zeker dat een lang Schip zag.

ter op en neer heydt dan wel een kort Schip; maar men is van gedachten

dat een golf welke een lang Schip van voren opheft, de t'famenvoeging der

leden meer moet doen lyden dan wel of 't zelve kort was; 't is wel waar,

dat men dit ongemak kan verbeteren , de Schepen beter verbindende , byal-

dien men echter deeze maat niet al te zeer vermeerderd.

2°. Zo men de Schepen te lang maakte, zouden zy zoo wel in een Vloot

niet fticren ; want een lang Schip , dat wendt , doet veel grooter om-

mezwaai, als wel een dat kort is ; dus op eene Linie zeilende, zoude het wen-

den langzaamer , en met meerder moeite gefchieden , als wel met een kort

Schip.

3. Hier by dient te worden aangemerkt, dat hoe langer een Schip is, hoe

meer kracht het zelve in zyn roer nodig heeft , dat het meer gevaar loopt

van hetzelve te verliezen, cn dat het ook zo wel niet ftuurt, voor al wan-

neer men het draagende moet houden.

Ilier om dienen de buitenPporighcden gemyd te worden; maar de Pro-

portien welke wy met meeft alle de Oude Timmerlieden gegeeven hebben,

mogen

Digitized
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mogen wel een weinig ruimer genomen worden, en wy ryn van gedachten

,

dat men de tuflchenwydte die zich , van de eerde Poort van voren, tot de

fponning van de Voortleven, en die wdkc zich, van de laatfte Poort van

achteren tot de fponning van de Achtersteven, uitdrekt, voor al, diende

te vermeerderen , om het gewigt waar mede de Schepen van voren en ach-

teren belaft worden, daar door te verminderen , alzo dezelve daar minder

fteunfcl hebben , als wel ergens anders.

Echter zoude men zeer kwalyk doen, de eerde Poort van voren te veel te

rug zettende , en de laatile Poort van achteren te veel na 't midden plaat-

fende; want de Horizontale Lyn, op. welke de (tukken leggen, zich als

dan byna recht bevindende, zouden zy niet als dwars-Scheeps kunnen fchie-

ten, en op die wyze zoude het Schfp zonder eenig gevaar, by de wind-vee-

rioge en van voren , kunnen aangetad worden.

De Timmerlieden zyn van gedachten, dat men de lengte der Schepen

wel wat mogte doen verfchillen , om dat dezelve niet gclykformig in alle

Charters van Schepen is, welke alle 13 (tukken Kanon van 24 f8 bals, op

hun eerde laag voeren. Zie iiier de volgende Exempelen.

De Aimable was 147 Voeten lang.

De Inmncible 144

De Achül» 145

DcToulov/e 141

De /irdent 140 Voet 8 Duim.

Men kan het den Timmerlieden niet kwalykneemen , dat zy hunne Schepen

een weinig verfchillend in lengte hebben gemaakt; want zoo men dceze

maat niet veranderd had , zoude men van de Schepen die hedendaags

gebouwd worden, zulke goede Zcilders niet gemaakt hebben , als men de-

zelve tcgenswoordig bevind te zyn. Wy zullen ccnige voorbeelden gecven,

van 't gene in veele bekende Schepen gefchied is , na dat wy zullen heb-

ben doen zien , dat een Schip 74 (tukken gefchut voerende, en op zyn

eerde Laag met 14 Poorten geboord zynde , noodzakelyk meer lengte

zoude hebben, dan een Schip van dezelfde Charter
,

't welk maar met 13 Poor-

ten geboord was ; en 't gene wy van oen Schip van 74 ftufken zeggen zul-

len , kan op alle andere worden toegepaft. De

De Mut van een Duim in Vrtnkrjk is gelyk a»n een en
T
'

T duim van die in F»f«fW

;

reen verdeelt deidve in twaalf deelen welke men iu» ;«* noemt, die ook in twaalf dceicn

verdeeld worden welke men flippen of punten noemt,
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Voeten. Duim.

De Aimabk , 13 Poorten op 2 8

12 afftanden van Poorten op 7 6
Afftand van achteren

Afftand van voren,

Te samen vaar ie Lengte,

Voeten. Duim.

De Invlncible, 13 Poorten op 2 8

1 2 afftanden van Poorten op 7 4
Afftand van achteren

Afftand van voren

,

Te samen voor de Lengte,

Voeten. Dutm.

DeAcbille, 12 Poorten op 2 8

1 1 afftanden van Poorten op 7 8
Afftand van achteren

Afftand van voren,

Te samen voer de Lengte,

Voeten. Duin.

De Touloufe , 12 Poorten op 2 8
1 1 afftanden van Poorten op 7 6
Afftand van achteren

Afftand van voren,

Te samen voor de Lengte,

De Ardent, van 64.

12 Poorten op 28
11 afftanden van Poorten op 7 6
Afftand van achteren

Afftand van voren,

T» samen voorde Lengte,

ORTIEN
Voeten. Duim.

34 8

90
9
13 4

147 - - 0

Voeten. Duim.

34 8

88
9
12 4

144 - - 0

Voeten. Duim.

3»

84 4
10 6
13 *

I4J

Veeten. Duin.

3»
82 6

9 2

17 4

141

I octai. Duim.

3»
82 6
9 2

'7

140 8

Vulen.
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TOT DEN SCHEEP S-S O U H\ 33

Votitn. Duim. roeten. Dvm.

De Fltvron, vu 64-

n Poorten op «83*
1 1 afltanden van Poorten op 7 8 84 4
Afftand van voren 10 6
AflUnd van achteren 18 10

Te samen moor de Lengte, 145 - - 8

roeten. Duim. Poëten.

De Daupb'm Rojal , van 74
13 Poorten op 2 10 3°" 10

1 9 afftanden van Poorten op 7 7 91

Afftand van voren 10

Afftand van achteren, 18 »

Te «amen voor de Lengte , 156

Om deeze Tafel te verkorten, zal ik alleen het getal der (lukken, en de

der Schepen op de Lyn van d'uitwatcring genomen, aanwyzen.

Kamen der Scbtpen. Stukken Kanon. Lengte op de uitwatering.

De Monarque van 74 I6J

De Intrepide van 74 165

De Akide van 64 149

De Rtnommét van 30 120

De Palme van 12 85

De Soleil Royal van 80

De hormidab'.e van «0 17»

De Tonnant van 80 i<8

De Sceptre van 74 t<5

De Superbe van 74 »53

De Efpirance van 74 15*
De Magnifique van 74 16J

De Kmbumberland van 68 149

De Ltr van 64 149

De /Yffftt/e van 6+ »54

De Prarte van «4 »50

De lllvjire van «4 150

De Opmiatu van 64 150

De Dragon van 64 149

De Leopard van «4 146

De &. I<wtt»t van 60 145
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Namen der Schepen. Stukken Kanen. Lengte op duitu>txeriii£.

Voeten DuimDe Ampbion van 5° 145
De Amazone van 44 118

De BritUmt van 50 135
De Arcen-Ciel van 50 »3S
De Tigre van 5» 131

De Akion van 50 13a

De Aqvalan van 46 127

De jftmon van 46 136
De Favorite van 36 1*7
De Angle/ey van 3» 121
De Sirrse van 32

118

De Emeraude van 28

De Calatée van 24 IIO
De Mutme van 24 van 6* ff. 110

De Cumberland van 34 102

De MarichaldeSaxexm as 100
De Anèvme van 12 84
De .rfmaranu van ia 84
De FJifabttb van <54 143
De Brave van (inHO t *r 9

De Florijfant van 74 16J
De Courmne van 167
De 7&r<# van 04 149
De ^/gfe van 144
De Hermione van 26 van 129.12$
De van 151
De Fripomu van 46 8 114
De Pantbere van 20 6* 108
De Badine van 6 3 <*

AAN M E R K I

Wy hebben reeds gezegd , en zullen noch eens herhaalen , dat het

veel voordeliger is, een (luk Kanon op ieder laag minder te hebben, en de-

zelve met meerder gemak te kannen bedienen, als wel dat men 'er een meer

heeft, en minder ruimte tot den dienft overblyfjt : hier om is 't beter

dat men iets by de Tafel voege, welke de afïUndcn der Poorten aanwyft,

dan dat men 'er iets zoude aan verminderen.

Deeze reden heeft den Vader Fournier, in zyn Hydrograpbit , de Ceuronvt

als een volmaakt Schip doen bybrengen , 't welk , hoewel het drie Dekken

had , echter maar 72 üukken Kanon voerde , waaraecmende dat d'afitand

van
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TÓT DEN SCHEEPSBOUW. aj

van de eene poort tot de andere
, op dit Schip 1 1 voeten was

, terwyl men
aan de andere maar 5 a 6 voeten afftand heeft gegeeven. Echter dient men
de wydte tulTchen de Poorten niet al te ver uit te (trekken , waar door

de Scheeps lengte te veel zoude vermeerderd worden ; en die, welke wy
aangewezen hebben , is hetnaafte aan de middelmaat , welke men behoort

in acht te neemen.

V I I.

Van ie wydte der Scbeepen.

Wanneer men de lengte, welke men aan een voorgeftcld Schip begeert

ie geeven heeft vaftgefteld , is men gewoon de grootfte wydte naar de

balk van het grootfte fpant te bepaalen.

De meefte Timmerlieden volgen regels op de Ervarendheid gegrond,

want gezien hebbende dat een goed Schip , een zekere wydte, even-

redig aan zyn lengte had , hebben zy geoordeeld , dat men van deeze

Proportie niet diende af te wyken. Maar alzo men Schecpen van verfchil-

lende wydte gehad heeft die ten naaftenby even goed woaren; zo

zyn'er voor de Timmerlieden verfcheidc goedtgtkeurdo regels uit voort

gekomen : wy zullen der eenige van bybrengen, en vervolgens die gaan

aanwyzen, welke volgens onze mcening dienen gevolgd te worden.

Daar zyn Timmerlieden, welke voor de grooille Scheeps - wydte

tuflehen het derde en vierde deel hunner lengte necmen ; dat is te zeg-

gen , dat by aldien een Schip 168 voeten lang is, wordt deeze fom in

3 gedettt ; komt als dan 56. Men deelt vervolgens deeze zclfJe fom van

i6,1 door 4; 't produft is 42. eindclyk voegt men 56 voetby 42, waar-

van men de helft necm.nde, 49 voet voor de wydte heeft.

Andere Timmerlieden deeze wydte voor Schepen van de eerftc Charter te

groot vindende, trekken een twaalfde deel van 168 der gehecle lengte, voor

het vallen en overhangen der Stevens ; daar hlyft 1 54, waar op zy voortgaan als

gezegt is, en de Scheep:wydte, bevind zich 44 voet 11 duim te zyn.

Daar zyn ook Timmerlieden , welke voor ieder voet Scheeps-lengtc,

3 duim 3 linien , wydte, aan Schepen van de eerfte Charter geeven: en

door deeze manier, wordt de wydte van een Schip van 110 ftuLken ka-

non en 108 voet lang, 45 voet 6 duim bevonden.

Nochandere,om de wydte op de buiten kant van de inhoute van de grootfte

fpant , voor Schepen van de eerde en tweede Charter te vinden , neemen . der

D leng-
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lengte, vanhet welke zy i aftrekken; dus zoude een Schip van 168 voeten

lang, 4<5voet, 8 duim wydt zyn.

Voor de Scliepen van de derde en vierde Charter neemen zy 3 duim 3
linien , voor ieder voet lengte.

Aangaande de Fregatten , die men goede zeilders begeert te maken

,

geeft men gemeenlyk voor de wydte i van hun lengte.

Eindelyk zyn'er Timmerlieden, die om de wydte van Schepen, voe-

rende 70" ftukken kanon, en daar boven , te krygen, neemen van ieder

voet lengte, 3 duim, 4 linien en 9 punten ; en volgens deezen regel , zou.

de een Schip van 1Ö8 voeten lang 47 voet, 6 duim, 6 linien wydte hebben.

Voor de Schecpen van 74 ftukken kanon , neemen zy van ieder voet

3 duim, 4 linien.

Voor een Schip van 62 ftukken kanon , 3 daim 3 linien, 5 punten.

Voor een Schip 56 3 3»'

Voor een Schip 50 3 3

Voor een Schip 46 3 2 o

Voor een Fregat 33 326
Voor een Fregat 28 3*5
Voor een Fregat 22 322
Voor een Fregat 16 3 2.

Voor een Jacht i» 3 6

Volgens het gene wy hier komen te zeggen , ziet men dat de Timmer-
lieden zeer verfchillcnd zyn gewceft, in de manier van de Scheeps-wydte

te bepaalen ; dezelve wordt zeer vcrfchillend bevonden wanneer men die

met de lengte verge!) kt: men dient 'cr hier ecnige voorbeelden van tegecven.

•

Kamen der Schepen.

De Renommée
Dc Invinciiit

De Tigre

De AcbWe
De A'mable

De Tt'ihufe

De Briilant

Dc Monarque

De Paime
De Fleuron

De Dauphin Royal

De Mars
De Akide

Lengte. Wy
120 voeten. 31 voet 8

144 39
130 3

l
145 3» (

147 38 6

141 38 4

35
43
22 c

145 8 duun 39 4
IJ6 43
150 39
149 40 6
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Andere Tafel tan de vaydtt der Scbeepen , gtpropertimterd na bet gttaï der

ftukken Kanon vxlke zy voeren.

Namen der Schepen. Stukken Kanon. Wydte.

De Soteil R<yal 80 48 Voeten I

De Fomidabk 80 44 10

De Tonnant 80 46
De Intripride 74 43
De Sceptre 74 43
De Superbe

De Ejpérance
74
74

42
42

8

De Magnifique

De Ncnbumbaland
74
68

43
40

De Li/ 64 40
•

De Hercule 64 40 6

De iYorw 64 40 6

De IHuflre 64• 40 li

De Opinidtrt 64 40 4*
T)o Draven 64 40
De Liop&td 64. 6

De Saint-LaUTtnt 60 39 4

De Ampbion 50 39
De Arc-tn-Ctcl 50 %7ot
De /flc/on 3J 4

De Aquilofi 46 14
De jfunon 4Ö 30 <5

De ravorite 36 33
De jfnglefey 32 33 6

Dc 5/rCTie 3o 3» 8

De Emeraade 28 3» 8

De Gato/e 24 29

De Mutine 24 29
De Cumberland 24 26

De Marécbal de Saxe 22 27
De Anémone 12 22

•

De Amarantbt 12 22

De EB/abetb 64 38 4
De 2?r«« 80 44
De florijfant 74 45
De CoKr.jfinr 64 44
De Jferdi «4 40 6

De 50 39

D 2 Na-
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Namen der Schepen. Stukken Kanon. Wydte.

De Ihmiont 16 van ia « 35 Voeten 8 Duim.
De Jufte

De fripontu

De Panthtre

De Badint
*

AANMERKING.

70 4»
26 8 S

20 6 6

<5 3 18 4

Dus ziet men de verdeeldheid der Timmerlieden omtrent de wydte,

welke men aan de Schepen, naar maate hunner lengte, moefl gecven

,

en een ieder brengt redenen, en proefneemingen by. Die genen wel-

ke de wydte verminderen, zeggen 1. dat een nauw Schip , minder teganfland

van wegens het water heeft. 2. Dat naar maaten de grootc naar de lengte

vermeerderd wordt, bet Schip minder afdryft 3. Dat indien men deezen re-

gel volgt.de Water-!ynen bekwamer zyn om de vloeibare floffe te verdeelen.

4. Dat een lang en nauw Schip , zoveel zeil niet nodig heeft om een goeden

voortgang te maken ; waar door het hger bemaft , en lïgtcr gctakelt , zal

zyn, 't welk het Sehecps-volk zeer veel in hun werk verligt.

Die genen welke meerder wydte gecven, willen. 1. Dat het Schip een

beter laag zal hebben, i. Dat zy meerder ruimte hebben om het gefchut,

geroakkelyk te kunnen bedienen. 3. Dat zy ftyver zyn en meerder zeil

kunnnen voeren , waar door zy de vloeibaare ftoffc , alzo ligt als de an-

deren verdeelen. 4. Dat het Schip, wyder op de uitwatering zynde, de

opfcliorting, beter kan verlengt worden. En ten 5* dat een wydt Schip

beter door de baaren wordt opgeheven , dan een het welk nauw is.

Men moet toeltemmen . dat men goede Schepen heeft gezien, waar van

eenige wydt, en andere nauw waren ; mogelyk om dat decze de hol-

tens vermeerderd hebben door hunne Schepen teverlenge, en dat zy het

zwaarheid'* middelpunt ,
genocgfaarn hebben weten doen zakken, om

het zeil wel te dragen: andere zullen zodanig den Bodem gefneeden , of

het hol verminderd hebben", dat zy weinig of geen meerder water zullen

hebben vcrplaatft, als de voorgaande ; door dien de Schepen zich aan de

Lyn van 't Hol op 't wydftte bevinden , kunnen de groottens welke daar

onder zyn ,
zodanig verminderd worden , dat een wydt Schip weinig of

geen meer water dan een nauw Schip zal verplaatfcn. Ten laatfteq , een

nauw
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TOT DEN SCHEEP S-B O U W. 2?

nauw Schip moet een goed zeilder zyn , doch zyn eerde laag zal on-

der water leggen, zo men de nodige grootheden, op de lengte, of op de

wydte niet vergoedt: men kan dc wydte ook niet veel verminderen, want

men ii gedwongen op de eerde laag ,'door het te rug loopen van 't Gefchut,

welk zich aan de einden bevind; en op de tweede, door de Sloepen Boot,

en door de Looze (lengen en raas , welke men voor dcez.cn op dutten

plagt te leggen, en welke men tegenwoordig op het dek plaads , niet

alleen om door het zakken van die gewigten het flingeren te ver-

minderen , maar ook omze minder bloot te dellen , voor het vyandlyk

gefchut.

Het is zeker, dat hoe meer men dc wydte der Schepen vermeerderd,

( wel verdaandc dat de verdeeling van het ruym en het beloop van het

lighaarn dezelfde zyn ) hoe zy beter zeil voeren; maar dit voordeel, is

mede zeer veel zwarigheden onderhevig ; want, i. Ineen wydc Schip kan mep

de zeilen zoo wel niet by de wind zetten dan wel in een nauw Schip :

echter kan dit ongemak gedeeltelyk geholpen worden met het voorde

fpant-want, in een taly te laaten vaaren 2. Is het wel waar dat men dc

wydte een weinig vermeerderende, de grootheden van dt Scheeps- bo-

dem mede vermeerderd , en men bygevulg , liet hol kan verminderen
;

maar hier door, moet het Schip meerder afi>yven: waarom wy van ge-

dachten zyn, om dc Scheeps-wyd ten niet al te veel tc vermeerderen, of

wel dezelve tc bcpaalen, na dat het den diend van 't Gefchut vereifcht.

hierom komt het ons voor, dat het bede middel is, om de Scheeps -wyd-

te, op de ruimte welke het (Jefohut tot zyn te rug loop en behandeling

noJig heeft, vad te dellen. Wel is waar dat het grootde gedeelte der

Timmerlieden , een weinig van einzen regel wyken ; dus is 'er niet veel

verandering in de wydte welke gcmeenlyk aan de Oorlogfchepen gegeeven

wordt , te maken : maar deeze maat zoude in de vragt-fchepen verminderd kun-

nen worden ; de Heer Oüvier de Fluit, de Cbameau, van 750 ton , bouwende

,

heeft dit met een uitneemend goct gevolg in 't werk gedclt, zo dat zy zoo

goet zeilde als het bede Fregar. i

Zo men zich van eenigc der zoo even aangehaalde regels, om de Scheeps-

wydte tc hepaalen, begeert te bedienen: möct Wn voor de lengte , de

klcinde lengte der Schepen van ieder der Charters neemen , en niet die

welke de Timmerman zoude willen opgeeven om aan zyn Schip de voorde-

len te bezorgen, waar van in 't vorige Lidt wecgens de lengte gefproken is. of
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noch beter de wydte naar redenen van vocglykhcid te willen bcpaalen, veel eer

dan naar hunne lengte, om dat, zo als wy gezegd hebben, het goed zoude

zyti hunne wydte zoo veel te verminderen , als men hunne lengte begeerde te

vermeerderen ; zonder dat zoude men Schepen Bouwen, waar van alle de mas-

ten veel grootcr als nodig zouden zyn , een bekwaam Timmerman heeft

my verzeekerd dat 'er onder 's Konings Schecpsmagt, een groot Schip van

80 (lukken Kanon is, welkers wydte 46* voeten is, dit Schip zoude op zyn

tweede Dek, dukken Kanon van 24 tt in plaats van (lukken van 18 8,

dienen te voeren: zoo zulks niet is, waarom dan deeze wydte van 46 voe-

ten op zyn eerfle laag? Zoo het was om hem vaftigheid genoeg te geeven,

om het Zeil wel te dragen , met een tweede laag van 24 ponders , had men
niets tc zeggen; maar zoo het dient, om dit Schip bekwaam te maken,

om het vreeffelyk gewigt van deszei fs doode werk te dragen : oordeeld men
met reden , dat het fchadc is, dat men een Schip gebouwt heeft, bekwaam
om 100 (lukken te voeren , daar men het zelve maar voor 74 (lukken ge-

fchikt heeft; en zoo men eens aanmerkt dat de geheele toetakeling, en

het want , naar de grootde wydte gericht wordt , zal men zonder veel

moeite zien, dat tuflehen het Rondhout, de Takellagie , het Zeilwerk,

d» Ankers van dit Schip, en het geul der (lukken Kanon, die het zel-

vcr meer als de Schepen van 74 (lukken voert, niet de minde evenre-

digheid is ; het welk klaarder, door de vergeryking van verfcheiden Sche-

pen zal blyken.

De kleine Schepen van 74 (lukken kanon welke met 13 poorten op dc

eerde laag geboord .zyn, en met 14 op de tweede, voeren een Artillerie van

36 en 18 Ponders, hebbende niet meerder dan 43 voet wydte.

Die welke men groote noemt , om dat zy op ieder laag een duk

Kanon meer hebben , dat is te zeggen , dat zy met 14 en rj Poorten

voor dukken van 36 en 18 « geboord zyn, hun grootfte wydte is mede

niet booven 43 voeten.

Om wat reden za! dan een Schip met 15 en iö Poorten geboord, dat niet

dan 36 en 18 ponders moet voeren, meer wydte hebben dan groote

Schepen die 74 dukken Kanon voeren , terwyl deeze de kleine Schepen

van dezelfde Charter, in lengte niet te boven gaan? om wat oorzaak zal

,

de Artillerie van dit Schip dezelfde zynde, zyn eerde Balk 3 voet langer

hebben , als die der groote Schepen van 74 dukken kanon ?

Het is zeker dat 'er niet meer verfchil tuflehen dit Schip en de Monar-

gut
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que is , als tuflchen de Mmarqut en de Superbe \ en zoo 'er al eenig verfchil

in d'eene of d'andere maat was
, wegens de byvoeging van eenige

Hukken kanon , het zoude voornamentlyk in de lengte beftaan , ik zegge

dit niet om voor een bcrifper door te gaan , maar alleen om te doen begry-

pen, dat zoo wanneer men , om eenige goede en behoorlyke reden, eea

maat vermeerderd , men daarom alle de andere naar evenredigheid niet

moet vermeerderen
, op dccze wyze zoude men zich zonder acht te flaan

aan een gewoonte overgeeven
(
welke goede Timmerlieden op verre na niet

voor waare Grondregel» van den Sclieeps-bouw zullen houden.

Zoo *er eene maat was , wiens vaftftelling volftrckt nodig was ,

zonder dat de Timmerlieden daarvan konden afwykcn, zoude het de wydte

zyn, om dat al het gewigt, want, en rondhouJ , naar de lengte van de

groofte Balk bepaalt wordt , het rondhoud, de Ankers , en een gedeel-

te van het Schecps-want , zoude voor een ander Schip van dezelve Charter

kunnen dienen ; het welk veel zoude uitwinnen , zonder de Timmerlieden

in hun werk hinderlykte zyn jwant hoewel deScheeps-wydte naar evenredig-

heid hunner lengte befchouwd, veel veranderingen onderworpen is geweeft,

zo blyft echter de vafle wydte byna altoos dezelve voor alle de Schepen

van een zelfde Charter: waar van hier voorbeelden volgen.

D'Intripide, de Sctptre, de Magnijique, de Dauphin Rcyal, alle Schepen

van 74 Hukken Kanon, hebben 43 voet wydte gehad; óe Superbe, en de£/l

ptrance van deeze zelfde Charter , haddc +a voet, voor hunne wydte en voor

hun Hol een voet meerder.

Desgclyks in de Schepen van 64 Hukken Kanon, De Lis, de Herctdt,

de Protèe , dellluftre, de Opinitltre , de Dragon, de Ltopari , de St. Lou-

tert, hebben alle 40 voet wydte gehad, op 5 a 6 duimen na.

Dc Timmerlieden zonder door eenig reglement gebonden te zyn , heb-

ben dan ten naaflenby gelyke wydtcns , aan Schepen van een en dezelfde

Charter gegeeven; waar uit blykt, dat men, zonder haar te hinderen in het

volmaaken hunner kunfl , zoo veel bepaalde wydtens , voor ieder Charter

en Orders van Schepen kan vaHHcllen, en dat uit eene fpaarzaamheid

,

die niet als voordetlig tot het welwezen van den Dienft zyn kan.

Maar als men de groote van het Lichaam wil berekenen , zo wordt de

maat genomen op de waterlyn op het waterpas van het Dek , waar na

de proportien van de toetakeling word vartgefteld , wat meer is , de

Timmerlieden meeten de Scheepswydtc daa eens op de buiten kanten, en

dan
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dan eens aan de binne kanten van de inhouten, en door dien deeze verfchil-

lende manier om de wydte der Schepen te meeten , veel onzekerheid ver-

oorzaakt , zoo diende men de wydte van de groofte Spant , op de buiten

kant van dc inhouten te bepaalen , om de fpaarzaamheid zuo wel aan de

Takellagie, als aan het Rondhoud in acht te neemen, hoewel men voor de

rekeninge genootzaakt jg , om de groote Scheeps-wydte op de Lyn van

de uitwatering, en aan dc buiten huid te weeten.

Een der zekerde middelen om eene gelykformighcid op te rechten voor

alle de Schepen van een en dezelfde Charter , zoude zyn , de Charters der

Schepen vaft te ftellen op de wydte van dc groofte balk gelyk zo even

gezegt is.

VIII.

Van de Holte der Scbeeptn en bet Ryzen van bet eer/Ie Dek.

ITet Hol is de wydte die zich tuflehen het bovenftc van dc Kiel, en het

bovenfte van dc Balk van 't eerfte Dek bevind , de Bogt van deeze Balk

niet gerekend.

Dewyl gemeenlyk aan 't eerfte Dek een weinig kromte voor en achter

wordt gegeeven ,
zoovolst daar uit, dat het Hol op deeze plaats grooter

is, dan wel in 't midden, en het verfchil van de waterdragt vermeerderd

het achterfte Hol noch meer, en doet het voorfte verminderen , maar wan-
neer men van het Schceps - Hol fprcekt , wordt het midden van 't Schip
tegen over de groot/te Spant , daar door verftaan ; want het Hol van
achteren , is gelyk aan het Hol in 't midden, de kromte van het Dek, en
noch de helft van 'l verfchil van dc waterdragt meerder.

Het hol van voren , is getyk aan dat van achteren, het geheele verfchil

van dc waterdragt minder.

Men is van gedachten gcweeft, dat het ryzen van het Dek , van voren

en van aditcren, het Schip een beter aanzien geeft, maar deeze reden is

van weinig hchng , om dat dezelve op eige zinnelykheid , of om zo te fpre-

ken op de mode gegrond is: het is waar, dat men door deeze ryzing of

door de kromte van het Dek, aan een Schip niet kan merken of het een

rug heeft opgedoken; maar dewyl deeze kromte, het opzetten niet belet,

en dat zy in tegendeel veeltyds oorzaak van deeze fout zyn kan , om
, dat

»
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dat deeze ryzing het gewigt voor en achter wat vermeerdert ; zo zoude het

veel beter zyn het zelve na te laaten , of die ten minften zeer gering te maaken

,

gelyk hedendaags het meefte gedeelte der belle Timmerlieden doen. Het
gr00die nut 't welk deeze kromte van 't Dek heeft, is dat het water in plaats

van naar de einden, naar het midden loopt ; 't welk altoos voordeel ig is.

Het is niet voordeelig de ryzing van voren geheel en al na te laaten

,

om dat dit Scheeps- gedeelte gefchikt is om de Zee te breekea, waar

door het zelve altoos mevr onderwater legt, dan wel het achterfte gedeel-

te. Indien men het Dek van voren doet ryzen, is men beter in (laat om
zich van de voorile ftukken Kanon van de eerfte laag te bedienen , dan wel

by aldien het Hol over de geheele Scheeps • lengte gelyk was.

Uit dit alles moet men bclluiten, dat het nodig is, het Hol van achteren

te vermeerderen, en noch meer van voren, maar men dient deeze ver-

meerdering zoo ver niet te prangen als men wel voor deeze gedaan heeft

,

en gelyk tegenwoordig noch in Holland gefchied. Wy zullen terftond zien

hoe veel deeze kromte dient te zyn , maar wy dienen eerft onze gedachten

over het Hol, aan het grootfte Spant genomen, te uitten.

Het is klaar, dat de Scheeps-lengte , zoo wel als de Scheeps-wydte eerft

bepaalt zynde, het Hol veel toe brengt om een goede laag aan de Schepen

te geeven : een zaak waar aan voor de Oorlogfchepen zeer veel gelegen

legt- •

Ik zegge dat het Hol veel toebrengt tot het gecren van een goede laag, om
dat men in 't vervolg Zien tal , dat wanneer het buikftuk (*) kort en veel

opgeltgt is en het vlak heel ingetrokken , een Schip veel Holte

,

zonder een hooge laag kan hebben , daar men in tegendeel , het buikftuk

verlengende, en de kimme uitzettende, een Schip 't welk maar een mid-

delmaatig Hol hadde, een zeer fchoone Battcry zoude kunnen geeven. Men
moet dan om het Hol te bcpaalen 't welk een Schip moet hebben, niet alleen

op het ryzen van de Laag zien; men dient ook acht te geeven dat het

weinig afdryft, het ZeH wel draagt, en in zyn vaart zo weinig water alt

mogelyk is verplaaft , maar voor het tegenwoordige, is het ons niet mo-

gelyk alle deeze gefchillen af te handelen , dus zullen wy de Praöyk der

Timmerlieden bybrengen , doch hoewel deeze Practyk op proefneemingen

gegrond is, dient men echter zeer dikwyl daar af te wyken.

Voorheen maakten de meefte Timmerlieden het Hol op het grootfte

fpant

{•) Het Woord Y*i*n„m wordt ook legger, wloeibout, en Tloerwnwg genaund.
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fpant gelyk aan het agtfte deel van dcScheeps lengte: volgens deeze regel

,

zoude een Schip van de eerfte Charter 't welk itf8 voeten lang was ai voe-

ten in 't Hol gehad hebben ; maar alzo men gezien heeft dat dit Hol niet

groot genoeg was , heeft men 'er een voet bygevocgd , om de laag

meer te doen ryzen , en meer groote aan het Hol te gecven , acht gee-

vende de linie van dc kragt van 't Schip niet te doen ryzen ,om deeze ver-

meerdering van het Hol , maar dezelve te vervolgen naar evenredig-

heid van de ryzing van het Dek. Op deezen voet, zoude een Schip van
168 voeten lang, 22 voet Holte hebben : deeze regel is niet goed; want
het Hol zoude naar maten dat het Schip langer was , ook grooter zyn ; in plaats

da: het Hol diende te verminderen naar maten dat men het Schip verlengde.

In 't grootlte gedeelte der Schepen, is het Hol in 't midden gelyk aan de

helft hunner wydcc: zo de Scheeps -wydte welke ons tut een voorbeeld

gedient heeft, 47 voeten was, zoude het Hol 23I voet zyn. Men vindt

Timmerlieden die deeze grootheid 1 voet verminderen, en welke hy-

gevolg niet meer dan 221 voet aan dicrgelyk Schip zouden gecven.

maar deeze maaken hunne Buikftukken vlak. Het is hier nodig dezelve

proefneeming te herhalen, welke wy aangaande de lengte gedaan hebben;

want het Hol aan dc helft der Schecps-wydtc gelyk maakende, vermeer-

dert men het Hol maar evenredig met de wydte : het welk niet behoorde

te zyn, om dat een Schip, dat niet zeer wydt is , zyn laag zonder twyf-

fel onder water zoude hebben, indien men het Hol niet veel vermeer-

derde.

De Timmerlieden die aan het Hol dc helft der Scheeps wydte geeven,

volgen deezen regel niet nauwkeurig, 'ten zyvoor Schepen van 46 Hukken

Kanon en daar boven ; maar voor een Fregat van s8 of 32 Hukken Kanon,

neemen zy voor het Mol j duim 8 linien van ieder voet der wydte: dus zou-

de men aan een Sd.ip'twilk 29 voeten wydt was, 13 voet 8 duim, en 4
linien Holte geeven.

Voor een Fregat van 22, van 16, en van 12 /lukken Kanon, necmen

zy 6 duim , 6 linien van ieder voet der wydte ; waar van wy hier eenige

voorbeelden zullen gecven.

De Dauphin-R oyal , die 43 voet wydt was, en het Buikftuk een weinig

ingetrokken , had 20 voet 6 duim in 't hol.

De Fleuren, met vlakke Buikftukken, en die 39 voet 4 duim wydt

was, bad 18 voet 8 duim in 't hol.

De Mars, mede met vlakke Buikftukken, en 39 voeten wydt, had 18

voet 2 duim in 't hol.

Dc
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Dc Monarque, en de Intrepride, welke beide 43 voeten wyd varen

,

hadden so voet en 6 duim in 't hol.

De Akiie , die 40 voet 6 duim wydt was, had 19 voet 4 duim in 't hol.

De Rtnmmée, die 31 voet 8 duim wydt was, had 15 voet 7 duim in 't hol.

De Palmt, welke 22 voet 6 duim wydt was, had 10 voet 5 duim in

't hol.

Tafel van 't Hol der Scbeepen,

A timen der Schepen.

De Soltil-Royal

De Formidable

De Tonnant

De Sceptrt

De Superbe

De Ejpérance

De Magnifique

De Nartbumbtrland

De L/f

De Hercule

De Pr»f<fe

De i/fa/fre

De Opiniatre

De Dnigi/H

De Ltopard

De ÓV. Laurent

De Ampbim
Dc Are en-Ciel

De Tfrre

De yf/f/on.

De Aquilm
De ^unw
De Favor'ttc

Dc Angtefey

De &r«f
De Emeraude
De Ca/af«

De Aftfiw
De Cumberland
De Marècbal de Saxe
De Anemone
De Amarantbe
De £i//a*rtA

Do Z»'raw

't getal bwmer Jlukktn

St'/l K inov\J t ti r\
*t C Ti XHé'il/'l • IfnlteIlüiiS.

8O *3 Voeten. I

8O 21 10
8O 23

74 20 O
74
74 SI

74 20 6
03 EO

°4 *9
04 '9 4

19 4
04 20
64 19 J
64 19
04 18
03

50 18

50 17 9
52 »7

50 18

46 '7
4<S 16 d

3« >4

3* 16

15 9
28 16

24 14

24 H 6

24 '3
22 1.4

12 9
12 9
64 18

80 21

E 2



Stukkin Kanon. HaHt.

74 33 Voeten. 6 D
l*

sa 7
64 zo 9

19 6
16 van 12 ff «3 8

70 31
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Namen der Scbeptn.

De Fïorijjant

De Cwrcnur
De Hardt

De -ifig/#

De Hermiont

De»
AANMERKING.

Na het gene wy in 't begin van dit Artikel gezegd hebben , kan

ligtelyk bcgrypen, dat het niet wei mogelyk is het Scheeps-Hol aan vafle

regels te bepaalen , zonder dat men ingedachte heeft , niet alleen het grootfte

fpant, maar ook de form welke men aan het lichaam of aan de vernauwing
.

van 't Schip , begeert te geeven. En in der daadc zo wanneer men
aan zyn grootfte fpant een vlak en lang buikftuk , zeer kromme Zitten

en rechte oplangen geeft, zo zal men zich wel . ruime grootheden ver-

fchaSen , maar daar door zal men genoodzaakt zyn het 1 lol te verminde-

deren; daar integendeel, zo men een kort en ingetroken buikftuk, en een

flauwe Zitter maakte , met een woord, zo men het fpant onder gedrongen hield,

zoude dc grootheden zeer vermindert zyn , «n om een goede Laag te kry-

gen, zoude men genoodzaakt worden het Hol veel tc vergrooten r die ' is het

geen het grootfte Spant betreft. Aangaande de vernauwingen , is 't zeker,

zo men dezelve te veel fnydt om zeer fcherpe Wacerlynen te hebben, dat

men een minder verptaatfing van water heeft , dan wel of dezelve bree-

der waren: waar door men genoodzaakt zoude zyn het Hol te ver-

meerderen. Zo men voorneemt een zeer fcherp gefneden Schip tc

bouwen , kan men uit de manieren welke wy aangeweezen hebben , die

verkiezen welke de meefte holte geeft ; wel verftaando dat mee zyn

Plan meer of min verbeterd, wanneer men de grootheden berekend

heeft, om zich te verzekeren.dat dezelve evenredig zyn met het gewigt,

.

't welke het Schip voeren moet.

Wy zullen aan 't einde deezer verhandeling, nader van deeze rekening

fpreken. Maar men kan in 't algemeen zeggen , dat op een diergelyke

lengte en wydte, een Schip dat veel holte heeft, minder afdryving on-

derworpen is, dan een dat weinig holte heeft; ik zegge op diergelyke

lengte of wydte , om dat een Schip dat weinig holte heeft
,
verlengd wor-

dende tot een goed en by de Wind zeilder gemaakt kan worden.

Aangaande de ryzing van het Dek aan beide einden, is in 't begin van

dit
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die Artikel genoeg gefprooken, dus blyft ons hier niet meer overig dan de

gewoonten? der Timmerlieden hier ontrent aan te wyzen, maar men dient

cerft aantemerken, dat de ryziog van het Dek naar achteren, evenredig

met het verfchil van de Waterdragt dient te zyn , op dat ten deezen opzich-

te het Dek ten minden waterpas bevonden worde.

Daar zyn Timmerlieden die zich vergenoegen met eenige duimen ryzing

te geevcn namentlyk 6 a b duim naar voren , en een fesde deel van het Hol
naar achteren.

- Volgens deezen regel , zoude een Schip van x6t voeten lang, en 46 voe-

ten wydt, hebbende voor zyn Hol 23 voet (indien men het Hol de helft

der wydte geeft) het fesde deel van 't Hol nceroende zoude de ryzing naar

achteren 3 voet 10 duim zyn.

Het grootfte gedeelte der Timmerlieden , gecven voor de ryzing van 't

onderfte dek naar achteren,* linien 3. punten per voet van de Scheepsleng-

te, en voor de ryzing naar voren, r linie per daim van de ryzing naar

achteren, dus zonde een Schip van 168 voeten lang, 2 voet 7 duim, 6 It-

nien ryfing naar achteren- en 2 duim , 7 linien 6 punten ryzing naar vo-

ren hebben.

Deeze regel wordt in Schepen van 28 (lukken Kanon en daar boven

waargenomen; maar voor de Fregatten van 22, van id, en 1» ftukken

Kanon, neemt men voor de ryzing naar achteren, 3 linien, 4 punten per

voet van de lengte , echter ftaat dit vry naar gelegentheid te vermeerderen of

te verminderen ,
volgens het verfchil van de waterdragt, overeenkomstig ,

met de aanmerkingen welke wy dien aangaande gedaan hebben.

IX.

fan de Lengte der Kiel, hit oterbangen van de Foor/leven, en bet vallen

van de Acbterftevm.

X^E Schepen eindigen van voren met een rtuk hout op de wyxe van een

Cirkel , het welk dat gene is , 't welk men het overhangen dés voorde-

vens noemt ; en van achteren, door een ftuk hout dat fchuins op de Kiel

valt naar buiten uit fpringende: deeze uitfprong, wordt het vallen van dc

agterfteven genaamd.

Om de lengte van dc Kiel te krygen , moet men bet vallen van de ag-

terfteven,' en het overhangen van de voortleven, te famen rekenen , daar

na het product van deeze beide fommen van dc geheelc Scheeps-lcngte af-

trekken, het overfchot zal de lengte van de Kiel zyn. Dus dient men ce

beginnen met het vallen en het overhangen te bepaalen.

E 3 Om



3* ALGEMEENE PR0P0RT1EN
Om het overhangen des voorftevens te vinden , hebben de Timmer-

lieden voordoezen een achtfte van de geheele Scheeps - lengte , genomen,

en voor het vallen des achterftevens
, i van het overhangen dei voor-

ftevens : dus zoude de voorfteven van een Schip van 168 voeten lang 21

voeten overhangen, en d'achterftcvcn 5 voet 3 duim vallen.

Andere Timmerlieden gecven voor het overhangen des voorftevens, het

I2d' deel van de geheele Scheeps -lengte, aan Schepen van 60 Hukken Ka-

non en daar boven ; voor die van 40 tot 6b het veertiende Deel der

lengte , cn het vyftiende Deel voor de kleine Schepen.

Daar zyn ook Timmerlieden welke, zelfs voor de zwaare Schepen, niet

meer dan het vyftiende Deel der geheele lengte neemen ; en voor het

vallen des achterftevens het fefde deel van het overhangen des voor-

ftevens, (men verftaat onder zwaare Schepen die, welke 40 ftukken Kanon
en daar boven voeren;) dus het 15" Deel ncemende van een Schip dat

168 voeten lang is, toude hetzelve 11 \ voet overhangen, en 1 voet 10

duim 6 linicn valling hebben. Aangaande de Fregatten , neemen zy het der-

tiende Deel van de Scheeps - lengte voor het overhangen des voorftevens,"

cn het fefde deel deezer overhanging, voor het vallen des achterftevens.

Voor de kleine Fregatten van 2» en minder ftukken Kanon, neemen

zy het 14* deel van de geheele Scheeps - lengte voor het overhangen des

voorftevens , en het vyfde deel van de overhanging, voor liet vallen de*

achterftevens.

Eindelyk , neemen cenige Timmerlieden, om het overhangen des

voorfteven* en het vallen des achterftevens te krygen , een Ti of A deel

van de geheele lengte, en deelen dit genomene deel in 5 gelyke deelen ;

waar van zy vier voor het ox'erhangen , en een voor het vallen neemen.

Men ziet dan, wanneer men volgens het eerfte voorbeeld

,

2 1 voet voor

het overhangen , cn 5 voet 3 duim voor het vallen aftrekt, de lengte van

de Kiel 141 voet en 9 duim zal blyven.

AANMERKING.
De vraag is, of het voordeel ig is de Gchepen een lange Kiel te gecven,

of wel dezelve kort te houden; of (hetgeen hetzelve is) men weinig of

veel overhanging aan de voorfteven cn valling aan de achterftcven dient

te gecven.

Deezc vraag heeft veel gcfchiJ onder de Timmerlieden te wege ge-

bragt,
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bragt , daar moeft beflift worden , of het noodzakclyk was , dat de Schepen

meer lengte boven aan de voor -en agterfteven , dan op de Kiel moeten

hebben: de aanmerkingen welke de Heer Oitvier , vermaard Timmerman,
over dit voorwerp gemaakt heeft , hebben hem verplicht verfcheide

Schepen, gelyk de Mars, cn de Akide, enz. te Timmeren, welke noch

valling noch overhanging hadden , en die zich echter zeer wel op Zee ge.

houden hebben. Ik voor my ben van gedachten , dat het voorneemen van

den lieer Olivier, niet geweeft is de overhanging, geheel en al achter

wege te laten , maar alleen heeft willen doen zien , dat deeze omftaodigheid

van minder belang was dan men zich moge'yk zuude verbeelden.

Het overhangen van de voorfteven , ma?.kc dat het Schip van vo-

ren , met een kromme Lyn , makende een Boog van omtrent 70 graden

eindigt , en het vallen van de achter." even , veroorzaakt dat deeze lengte

door een rechte Lyn , op de Kiel hellende bepaalt wordt.

Voor omtrent honderd jaaren
,
gaf men aan de Kiel , maar § van de

lengte, welke tufichen de voor cn achterfteven is: naderhand heeft

men deeze lengte vermeerdert, door het overhangen des voorftevens

en het vallen des achterfteven* te verminderen : men nam de

wydte van het Schip voor het overhangen des voorfteevens , en

naar evenredigheid voor bet vallen van de achterfteven. Vervolgens

heeft men het overhangen des voorftevens , tot het fefde deel van zyn

afftand van de achterfteven vermindert; zo dat men van tyd tot tyd de Kiel

verlengd heeft , en tegenwoordig geeft men voor het overhangen van de

voortleven niet meer , dan t l deel van de afftand van de voor - tot de ach-

tenteven.

Deeze verlenging van de Kiel heeft altoos zeer voordeelig gefcheenen
,

cn dat is 't gene de I leer Olivier heeft doen bciluiten , om het overhan-

gen, en het vallen der ftevens, in de Mars en de ahiie
, geheel na te

laaten.

Een Schip van dezelfde grootte als de Mars , zoude in 't begin deezer

Eeuw 75 voet overhanging gehad hebben, kort daar naar40.}, vervolgens *6\,

daar na 21 a 22; en tegenwoordig 18 a 10, of zelfs maar 14 a 15: eenigc

zouden hem zelfs maar 12 voet hebben toegelegtj de Heer Olivier heeft het

geheel en al nagelaten. Ziet hier de redenen welke hem daar toe hebben doen

beli uiten.

1. Wordt de Timmering hier door veel gcmakkelyker ; dewyl het voor-

en achterftc deel door lootrechte üniën bepaalt zyn, eindigen alle

de kromme Lynen , welke de einden van 't Schip bepaalen , aan bekende

LiniCn
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Liniëa en zekere punten ; daar. tn tegendeel wanneer men valling , en
verhanging geeft , deeze kromme lynen eindigen naar voren met een

kromme en naar achteren met een fchuinfe Lyn , dit zyn Linièn op
welke men geen ftaat kan maaken. Waar uit volgt dat door het overhan-

gen en het vallen na te laaten , veel moeite gefpaard wordt , om de

Lynen van den Scheeps Bodem veel nauwkeuriger en zekerder te bepaa-

len ; niet tegengaande dit waar is y zal men in 't vervolg gewaar wor-

den , dat men manieren heeft om de water Lynen tot aan de ontmoctinge van

een kromme voordeven wel te leiden.

2, Het is bekend welke de nodige Hoedanigheden van een Schip zyn*

I Iet affchaffen van het overhangen en het vallen, beneemt de hoedanighe-

den niet van het Zeil wel te draagen , noch van een verheeven Laag te

hebben ; (dat is waar;) het belet ook zyn vaart niet, voor de wind, of

Ruim - Schoots Zeilende ; echter zyn wy van gedachten dat de Vaart 'er

een weinig door vermindert wordt: doch deeze nalaacing is eenigzints voor-

dcclig ; want de valling nalaatende , is de Kiel zo lang als het Schip
;

waar door een Schip zonder overhanging of valling , minder afdryven

moet dan de andere Schepen, welke deeze beide hebben, gemeenlyk doen;

(dit voordeel is zeker.)

Eindelyk, de vermindering van de overhanging, maakt dat de Fok-
ke Maft op de Kiel ftaat , in plaats vah op de voortleven te fteuncn , die

door een zwaar gewigt verzet kon worden. Dit is waar wanneer

de overhanging groot is; maar de Fokke Maft "fteont echter op de Kiel,

wanneer de overhanging middclmaatig is ; ten anderen het overhan.

gen geheellyk na te laaten is niet raadfaam, en heeft mede zyn gebreken.

Ten ifte Een Schip met een rechte voorfïevcn zal zonder twyffel

minder naar zyn Roer luiflertn, en zal langzamer van de Wind afhouden.

Ten %*' De rondte van de voorgeven doet den tegenltand van de vloei-

baare ftof een weinig vermindeten.

Ten 3'' Dj Kiel zoo lang als het Schip maakende zoude het dikwyl ge-

beuren dat de hanJ v*n 't Anker , aan de Kiel haakte.

Ten 4* Daar zyn byz mdere voorvallen, in welk de ftranding gevaarly-

ker zoude zyn, indien liet voorfte gedeelte met een hoek eindigde, dan

wanneer het zelve rond was.

Den Heer Olivier had alle deeze tegenwerpingen wel voorzien; hy was

zelfs zo verre gekomen , dat hy de gebreken , waar van wy gefproken heb-

ben , had vermindert; de Capitejnen die Schepen met rechte Kielen ge-
w,^,_— j
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(taande ii bet zeker. i. Dat de overhanging niet zo nauwkeurig bepaalt

behoeft te worden , om dat zy van zo groote aangelegentheid niet is aJi

men wel denkt.

Ten 2*, heeft men zeer wel gedaan de overbanging welke men voor dee»

ze aan de Schepen gegeeven heeft te verminderen.

Ten 3* , is het nodig een weinig overhanging te geeven , al zonde

zulks om geen andere reden gefchieden , dan alleen om te beletten dat de

hand van 't Anker niet onder de Kiel haakte wanneer men het opligt

,

en om dat dc rondte van de voortleven minder tegenftand aan de vloei,

bare ftoffe biedt, dan wel een rechte voortteven doen zoude.

Hier dient noch aangemerkt te worden, dat het vooral voordedig is de

overhanging aan kleine Vaartuigen te verminderen , om dat dezelve meer-

der aan de afdryving onderworpen zyn dan wel dc groote.

Wat aangaat de achterfteven, men kan geen reden vinden om hem val-

ling te geeven,* maar men weet in tegendeel by ervaarentheid, dat dezelve

nagelaaten zynde het Roer des te vafter geplaatil kan worden , en door des-

zelfs lootrechte Hand de vloeibare ftoffe beter kan wederftaan , dan wel

of het zelve fchuins was ; daar en boven veroorzaakt het vallen van de ach-

terfteven , dat de zwaarte van de Spiegel en het geheele achterwerk dat

aan de fteven vaft is, het Schip los maakt, en het ftuyk op de Kiel lig-

tcr doet afwyken.

Al En zoude gaarne toeftaan dat dc Kiel van een geladen Schip, dat in ftaat

is om Zee te bouwen , evcnwydig met dé water- Lyn , of met de op-

per vlakte van 't water moeft zyn : echter gebeurt dit zeer zelden ; want

de Timmerlieden maaken , dat de Schepen achter meerder zog dan voor

hebben, dat is te zeggen, dat 'er meerder afftand naar achteren , van de

Kiel tot op dc Oppervlakte van het Water is , dan naar voren , van de Kiel

tot op dezelfde Oppervlakte: dit is 't gene men het verfchil der Waterdragt

of ftuurlaftigheid noemt. (•)

De Timmerlieden hebben dit verfchil van de Waterdragt gemaakt, met

voorneemen om hunne Schepen beter na bet Roer te doen luifteren. Maat

X.

Van Ut verfebü dir fTattrdragt.
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de grootheid van dit verfchil ü willekeurig gebleeven , fommige hebben

meer dan 5 voet verfchil van waterdragt aan een groot Schip gegecven ter-

wyi andere niet meer dan 2 a 3 voeten gegecven hebben.

Veele Timmerlieden vergenoegen zich om voor bet verfchil van Wa-
terdragt^ linièn per voet der Kiels-lengte te geevenj dat is te zeggen,

dat een Schip 't welk 168 voeten , en wiens Kiel 143 voeten 7 duim lang

is , a voet , u duim , 10 liniëo o punten, verfchil van Waterdragt zou-

de hebben. Eenige neemen voor 't verfchil van de Waterdragt, een twaalf-

de dcc! van de Scheeps-lengte.

Andere maaken het verfchil van de Waterdragt van achteren , een twin-

tiglte deel der wydtevan 't Schip, en die van voren ,
J der Waterdragt van

achteren, het welk van de plaatfing van het grootfle fpant afhangt.

AANMERKING.
Zoo het Schip van achteren dieper üi't water legt dan van voren, wordt

ryn Roer dieper in de vloeibare ftof gedompeld ; en by gevolg , moet

het zelve meer uitwerking doen ; • het is echter niet nodig , de Sche-

pen van achteren meer zog dan van voren te doen hebben , om dat

men dezelfde uitwerking kan te weeg brengen wanneer men het Roer een

weinig breedcr maakt, maar het gene veel voordeliger aan het Roer zyn

kan, is, dat 'er door dit verfchil van Waterdragt, Waterlynen zyn, die

door de vernauwingen niet afgeleid wordende, het Roer zo't fchynt, met

meer kragt komen ftooten. Het fchynt dan dat het verfchil van Water-

dragt voordcelig is voor de uitwerking van het Roer; maar dit voordeel dient

echter geen oorzaak te zyn om een al te groot verfchil van Waterdragt

te geevcn , welke noodzakelyk de wederfland van de vloeibare (lof ver-

meerderen zoude : want een Schip dat zonder dit verfchil was , zoude

niet meer dan de menigte water, welke van zyn grootfle fpant af komt

tc verplaatzen hebben; daar in tegendeel een Schip *t welk veel verfchil van
Waterdragt heeft, heeft boven dien noch de oppervlakte welke zyn lichaam

aan de vloeibare ftoffc biedt, van het grootfte fpant af , tot aan de punt van 't

Roer.

Mogelyk zoude men beter doen , deeze kleine voordeden na te laaten welke

uit het verfchil der Waterdragt aangaande het Roer voor kunnen komen ,om
de Timmering eenvoudiger te maaken, welke daar door veel getnakkclyker zou-

de worden, de Schepen zouden hierdoor ook meer voordeel in de zeilagie

.kunnen winnen, minder in het zitten lyden, en ook minder gevaar loepen

van
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van aan de grond te raaken in de plaatfen alwaar weinig Water was ; daar

en boven is het zeker , dat men Schepen kent welke zeer wel na hun Roer

lattieren, hoewel zy weinig verfchil van Waterdragt hebben.

De Schepen gewapend zynde hebben niet altyt het zelfde verfchil vanWa-
terdragt als de Timmerlieden op hun plan getekent hadden : en dit is ge-

meenlyk een gebrek; want als dan vaaren zy met andere Waterlyncn als de

Timmerlieden voorneemens geweeftzyn hun te geeven.enaan wie is bekent

of deeze nieuweWaterlynen zo dienftig zyn om de vloeibare ftoffe te verde-

len, als die welke men voorgenomen en berekend had ? Daar is geen

reden om zulks te geloven. Dus ben ik van gedachten dat de Officieren

zeer wel doen zouden dat zy het verfchil van Watcrdragt door de Timmer»

man aangewezen behielden.

Eenige Officieren willen, dat men in de ftouwing het verfchil van Wa*
terdragt welke het Schip van zelf neemt wanneer men het in 't Water

laat loopen moet behouden, voor reden gecvende, dat de befte geftalte van

een Schip die is welke het zelf verkieft wanneer het geheel ledig is.

Deeze reden heeft niet deallerminfte grond; en zo deeze Officieren hun

voorneemen in 't werk ftelden, zouden de gewapende Schepen veel meer

verfchil van Waterdragt hebben als de Timmerman voorneemens geweeft

was te geevcn ; want de Schepen van onderen naar de zyde van achteren meer

gedrongen zynde dan naar voren , is het natuurlyk dat zy achter meer-

der dompelen, tot dat zy op eenige voeten onder de Lyn van de uitwate-

ring gekomen zyn , alwaar de fpanten zeer uitgezet zyn. De Imrincible

door den Heer de Morineau tot Rocbefort, gebouwt, en die men den 21

Oftober 1744 heeft haten afloopen, ging zonder ballafti4 voet 4 duim ,en

van voren 1 o voeten 2 duim. Dus was het verfchil der waterdragt 4
voet 2 duim.

De Magnmime , doorden 1 leer Gelin gebouwt , en die men den 2 1 November

1744 , heeft laaten afloopen , ging zonder ballafl 15 voet 2 duim en van vo-

ren 11 voet 8 duim; dus was het verfchil der waterdragt 3 voet 6duim, hoe

wel by van voren voltooid was , en dat zyn halfdek byna noch geheel ontbrak.

Dit verfchil van Waterdragt is zeer groot , en deeze Schepen zouden ze-

kerlyk niet wel gezeild hebben , zo men deeze waterdragt in hunne ftouwing be-

houden had,maar alzo de binnen Grootens evenredig roet die van buiten ver-

meerderen , volgt daar zeer dHcwyl uit , dat hoewel men voorneemt het ver-

fchil van Waterdragt te behouden , die het fchip had toen men het liet

afloopen , zo neemt het zelve echter een anderen ftand, zeer na by ko-

F x rocn-
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mende aan die welkedeTimmerman voorneemens was geweeilhemtegeeven.

Veele Officieren welke dit ftuk zeer wetbegrypen, geloven zich wegena

het verfchil van Watcrdragt aan de Timmerman te moeten vertrouwen , en

hierom bewaaren zy een zekere kwantiteit yzere Ballalt, welke zy voor of

achter plaatfen, om nauwkeuriger tot hun aangewezen Watcrdragt te ge-

Hoewel ik het waare verfchil van de Waterdragt, van verfcheide gewa-

pende Schepen niet heb kunnen krygen, zie hier evenwel eenige, welke

men my verzekerd heeft zeer nauwkeurig te zya.

Duim.

Namen der Scbecpen. Vtrjebil van

De Nortbumberland, heeft gezeild op i Voet 2

De Auguftt i 6

De Akze i. O
De Hermone 2 0

De Amazone. r 6
De Badme O IO

De Palmt I 4-

De Panibere I 4
De Courvnne 2 i

De Friponne a c

De Rerwmmte i +
De Ttgu 3 2

De Intripid*

De Alcidt

2

2
3
o

Ik geloof dat de I leer Dei Lauriers (zeer bekwaam Timmerman, ) voorge-

nomen had het zelve geheel en al na te laaten» en als dan zouden de

Voor-fpanten gelyk aan de achter-fpantcn geweeft zyn; tot aan de twee

evenwigtige fpanten.

De Schepen , de Bon en de MuSint
,
zyn voordeezen zonder verfchil van

Waterdragt gebouwt geweeft, volgens de manier door den Heer Ridder

Renau voorgeteld, men dacht te verneemen dat, het noodzakelyk was, om
'er achter een looze Kiel aan te maaken , om dat deeze Schepen niet wel naar

hun Roer luifterden , en ongemakkelyk wendeden , men maakte 'er een aan

het Schip de Bon in 't jaar 1693 » c«* aan & Mutbu in 't jaar 1695.

Een van de voornaamfte redenen welke aan een Schip een wei-

nig verfchil van Waterdragt te geeven, is, dat het verminderen van de

Leeftogt gedurende de Reize , hec Schip van achteren meer verligt dan

Digitized by Google



T01 DENSCHEEJPS-BOUfF, 45

van voren, een Schip 't welk geen verfchil van Waterdragt hadde, zoude op

't einde van de Rcize geheel op de Neus leggen.

VErfcheide Timmerlieden, om dchoogte*van de Voorfteven te krygeir,

noemen i van de Kiels lengte , of een weinig minder ; andere ie en J. van de

geheele Scheeps-Iengte.

Het is beter de hoogte van de voorfteven op deeze wyze te bepaalen tel-

lende de hoogte van het Hol , de ryzing van het eerde Dek naar voren

»

de aflland van, het eerfte tot het tweede Dek , van plank tot plank , de dikte

van de Boegplanken van het tweede Dek , de afftand van het tweede tot het

derde Dek , de dikte van de planken van het derde Dek, de kromte van

de Verdeksbalk van het derde Dek , op de plaats van de Luys-plegt , en

tweemaal de hoogte van de drempels der Boorten van de derde Laag te

fatnen.

De hoogte van de Voorfteven is verfchillend , naar maate dat de Fokke-

Muft meer of min naar voren of naar achteren geplaaft is.

(*) Dus om dezelve met eenige nauwkeurigheid te vinden, wanneer deFok*

kemaft geplaaft is ,of dat de plaats daar hy ftaao moet bekend is , moet men
de dikte van de Twil waar de voet van de Boegfpriet op ruften moet bepaalen

,

en van de plaats alwaar het onderfte van de Boegfpriet op de Twil ruft, een

hoek van 34 of 35 Graden maaken op een Linie welke met de Waterlyn even*

redig is; de verlenging van de Lyo welke deezen hoek maakt, zal de

hoogte van de voorfteven geeven : maar ik ga weder over tot de eerfte ma*

nier welke niet breedvoerig genoeg verklaard is.

Het is zeker, dat.dewyl de voorfteven zich over de geheefc hoogte van

't Schip moet uitftrekken , de fom van de verfchillende hoogtens van veN
ke wy zoo even gefproken hebben, die des voorftevens moet geeveri ; maar

deeze hoogten* zyn voor de Schepen van verfchillende Charters niet

gelyk , en ieder Timmerman kan dezelve volgens zyn byxondere voornee--

mens veranderen ; het welk ons noodzaakt dit wat omftandigcr te verhan»

delen, neemende tot een voorbeeld een Schip van 110 ftukken Kanon.

XI.

De Hoogte van de Voorflevm na ie ff
rmUlboei opgemteten.

r 3 Dë
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Voeten. Duim. Liman.

De hoogte van het Hol van dit Schip, is

in het VIII. Artykei alwaar wy 'er van ge-

handeld hebben ,
vaftgcfteld op. 33 q

De Ryzing van het eerfte Dek naar voren,

is ook bepaalt op. . • 27
Wy hebben van de hoogte van 't eerfte tot

het tweede Dek noch niet gefproken , welke

men van Plank tot Plank moet neemen ; maar

alzo het vooral , voor een Schip van deeze

Charter nodig ii , dat een lang Man recht op

onder de Balken kan gaan, kan men niet min-

der geeven alt. . 69
De.dikte der Overtoops Planken van het twee-

de Dek , alzo het Kanon van 24 « moet

draagen, moet zyn. ... 4
Hoewel men tuflehen het tweede Dek, zoo

wel als tuflehen het eerfte moet werken , houdt

men nochtans de afftand van het tweede toe

het derde Dek een weinig minder, om dat de

Balken van het derde Dek zoo dik niet zyn;

dus heeft men genoog aan. . . rj g

Het derde Dek geen -zwaarder Kanon dan

12 ponden voerende, kunnende descelfs over-

loop* Planken volflaan met. . . 3
De kromte van de Deks-Balk van het derde

Dek, by de luysplecht, mach ten naaften by

zyn- 8
Eindelyk tweemaal de hoogte van de Drem-

pels der roorten van de derde Laag. . 3 1

Zoo men alle deeze (ommen te famea telt,

zal de hoogte des voorftevens iootrecht gere-

kent, zyn. .... 41

Doch 41 Voet 0 Duim 7 Linièn voor de hoogte des voorftevens, is te

veel , om de zwarigheid die 'er zoude zyn om in *t Galioen te kun-

nen
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oen komen , wiens Trap te hoog zoude zyn ; deeze regel was goed by
aldien defioegTpriec op het derde Dek gepbaft wierd,maardit gefchied nooit,

dm is het zekerfte de regel te volgen die op pag. 45 is aangewezen met(*).

Het is nodig by deeze gelegentheid gewaarfchuwd te
; zyn , dat ver-

fcheide Fregatten, als de Tbttis, het einde van de Boegfpriet, tuffchen de

Koebrug en bet Dek hebben leggen ; maar in de Topafe , en verfcheide

anderen legt hy op het Dek, waar door hy meerder verheeven en minder

gedrongen is.

Het is genoeg dat men aangewezen heeft welke de Proportien van de ver-

fchillendeDeelen van een Schip van 1 10 (tukken Kanon zyn , die de hoog-

te van deszelfe voorfteven moeten bepaalcn ;want hoewel alle deeze (bikken,

volgens de Charters der Schepen verfchillen , zal het ligt zyn den alge-

menen regel op Schepen van alderhandc grootte toe te paffen ; voor al

wanneer men acht geeft op het gene wy in de volgende Hooftftukken zul-

len zeggen.

AANMERKING.
De Regel die wy gegeeven hebben is genoeg om de hoogte des

voorftevens voor Schepen van allerhande grootte te bepaalen } maar echter

dient men aan te merken, dat men de Fregatten die maar een Dek heb-

ben , het Hol , de kromte van het Dek naar voren , de hoogte van het

Voor-kafteel van Plank tot Plank , de dikte van de overloops Planken van

dit Kaftecl , en de Bogt van de Deks balk van het Kafteel op de plaats van

de Voorplecht te famen gerekend moeten worden : het welk de hoogte

van de voorfteven van dit foort van Vaartuigen gecven zal.

X I I.

Fan di Lengte des Acbterftcoetu.

Volgens verfcheide Timmerlieden, moet de achterfteven lootregt op de

Kiel gemeeten tó en tï van degeheeleScheeps-lengte hebben. Volgens dee-

ze regel , zoude een Schip van 168 voeten lang , noemende een té en ii, deel

30 voeten 9 duim 7 linien hebben; andere neemen ^ deel minder voor de

hoogte van de achterfteven dan voor de voorfteven ; maar om dat de ach-

terfteven de Schecps-lengte naar achteren bepaalt ,
gelyk de voorfteven het

zelve naar voren doet, is het beter, de hoogte van 't Hol in 't midden tc

re-
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rekenen het verfchil der Waterdragt, en de kromte van het eerfte Dek

mar achteren , de dikte der overloops planken van het eerfte Dek , en de

afftand van 't eerfte tot het tweede Dek naar achteren onder de Balk , zyn

kromte mede gerekent , min de dikte van de Roerpen, het produel de-

zer fomme zal de hoogte van de Achterfteven aanwyzen ; waar van wy een

voorbeeld zullen gceven.
Votxtn. Duimen. Uniln.

Een Schip van 110 ftukken Kanon, en 168

voet lang, zynde diep by de grootfte fpant. 23 p
De kromte van het eerfte Dek naar achteren

,

met het verfchil van de Waterdragt daar on-

der begreepea. 2 7 5
De dikte der overloops planken van het eer-

fte Dek. 4 6
De afftand van het eerfte tot het tweede

Dek , naar achteren onder de Balk. 5 8

Zoo zal de hoogte van de agterfleven zyn. 32 4 11

Na de dikte van de Roerpen te hebben af-

~

getrokken.

AANMERKING.
Dit voorbeeld kan volfUin voor Schepen van allerhande grootte j men

zal alleen dienen aan te merken , dat men , voor de Fregatten die maar een

Dek hebben , het Hol by het grootfte fpant genomen moet worden , de

ryzing van het Dek naar achteren , de dikte der Overloops Planken van het

Dek , en 'er 2 voet 6 of 9 duim by doen ; en voor de Fregatten en Jachten

,

2 voet 3 duim
, by de hier boven genoemde fommen voegen.

Eenige om de hoogte van de achterfteven te hebben , rekenen het hol naar

achteren de dikte der overloops planken van het eerfte dek, de drempel

en de hoogte der poorten van de eerfte laag, of van de konftapels Kamer,
en de dikte van de Worp, welke 13 duim is, in driedeks Schepen, en

ia in die van 74 ftukken Kanon, en 9 a 10 in die van 40 a 64 ftukken Ka-
non.

Verder alle Timmerlieden wel overtuigd zynde dat men de fortuining zo

veel als cenigfins mogclyk u moet verminderen, zo zullen zy voor de hoog-
letuffchen deki, niet meer geeven, als volftrekt noodzakelyk is.

XIII.
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XIII.

Van dt Hekbalk.

De Hekbalk, wordt ook de groote Wulf-balk genaamd; het ïs een

lang ftuk hout aan het achterfte van 't Schip geplaaft, dezelve kan aange-

zien worden alt een Balk die dwars over de (leve heene legt, aan dewelke

men de Randfoen-houten vafl maakt, wanneer men de Randfocn-houten alt

een boog befchouwd, zo maakt de Hekbalk de Pees, en de Steve de Pyl,

dit alles te fiunen noemt men de Spiegel.

Deeze Balk heeft twee bogten , den eene in een zicht - eyndelyke , en de

anderen in een lootregte (land; dit wordt zyn boog, zyn kromte of bogt,

Om op de achterneven de hoogte te bepaalen alwaar de Hekbalk gep laaft

dient te zyn , moet men de 1 lotte , het Ryzen van 't Dek naar achteren , met

de hoogte van de Drempels der Kruispoorten , welke gelyk is roet die der

Drempels van de eerfte laag, te famen rekenen.

De lengte van de Hekbalk is ten naaftenby willekeurig, veele Timmer-

lieden maaken dezelve twee derden van degrootfte Schceps wydte; en wat

aangaat zyn breedte, dikte, en kromte, neemen zy zoo veel duimen als

zy voeten lang is.

Daar zyn Timmerlieden welke 6 linièn per voet der lengte van de Hek-

balk neemen , om de bogt of kromte te hebben ; andere gceven hem zo

veel kromte als hy dikte heeft ; het voegd niet om een regel te geeven voor

alle de Schepen van verfchillende grootte. Dewyl deeze Balk evenredig lan-

ger of korter na de grootte of kleinte der Schepen moet zyn. Wy zullen

verfcheiden voorbeelden geeven welke genoeg zullen zyn om de lengte van

de Hekbalk voor alle foortcn van Schepen te bepaalen.

Voor een Schip van 1 1 o ftukken Kanon , en 47 voet 6 duim wydt , neemt

men ) der geheele Scheept wydte en 3 linièn meer per voet.

Voor een Schip van 102 ftukken Kanon, neemt men ) der Scheept wyd-

te en 8 duim meer

Voor een Schip van 8? Stokken Kanon ? van zyn wydte

Men neemt van ieder voet der wydte.

Voor een Schip van 74 Stukken Kanon 7 duim 0 linièn punten.

Voor 62 7 8

Voor 56 7 7 3

Voor jo 7 61
G Men
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Men neemt van ieder voet der wydte.

Voor een Schip van 46 ftukken Kanon 7 duim 6 liniën punten.

Voor een Schip van 32 7 $i

Voor een Fregat van aa 74.
Voor een Jacht van 12 7

Daar zynTïmmer]iede,diè zonder zo vee! voorzorg te gebruiken , aan de

Hekbalk voor de Schepen van de eetfte en tweede Charter, twee derden van

de wydte geeven, en voor de andere Schepen een voet minder.

AANMERKING.
Hoe meer men de Hekbalk verlengt , hoe de Schepen wyder van ach-

teren zyn , en hoe meer plaats men voor de Huisvefting der Officieren

windt, behalve dit heeft men ook meer gemak om in tydt van gevecht de

Muskettery te plaatfen ;maar deeze verweiding van betSchip biedteen groote

Oppervlakte aan de wind welke altoos fchadelyk is wanneer men digt

bydeWindZcild; dus niet tegenftaande kan men het kleine voordeel 't welk

'er is om de Hekbalk te verkorten na laaten
, ( wei verftaande zo veel als

zulks het digt by dc Wind Zeilen aangaat, ) om aan de Officieren meer
gemak te geeven , want daar is lang zo veel zwarigheid niet in de wydie

te vermeerderen , als in het doen ryzen van het Doodc werk.

XIV.
Vm bet gmtjie Buyijluk ojf vrangc.

f-Jocwd de lengte van het grootte Boikftuk een voortelling is, hebben

dc Timmerlieden geineenlyk de gewoonte om het zelve de helft van de

grootlte Scheep* wydte te geeven
,
fumtyds ook wel 6 a 8 Duim minder.

Dus zoude de lengte van het Buikftuk van een Schip, dat men veronder-

ftelde 47 voet ó.duim wydt te zyn, 23 voet 9 duim zyn.

Alzoo deezc regel voor alle Schepen worde in acht genomen , zelfs tot

op Fregatten van 28 ftukken Kanon, is het niet nodig hiervan veel voor-

beelden -by te brengen ; maar voor ccn Fregat van 28 ftukken Kanon,

neemt men de middelproportionaal van \ , en de helft van de wydte;

het product geeft de lengte van het groofle Buikftuk : men doet het zelve

voor een Fregat van 23 ftukken Kanon; voor een Jacht van itf Hukken.
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Ktnoo, neemt men van de wydte } , men doet het zelve voor een Jacht
van 12 (tukken Kanon.

Het grootfte verfchil onder de Timmerlieden beftaat in de intrekking

welke zy aan het grootte Buikftuk geeven ; zommige zyn genegen om zeer

ingetrokken Buikftukken te maaken, wyl andere meer van vlakke Buikftuk.

ken beuden; en dikwyls ziet men dat een goed Timmerman, dan eensvlakke,

en dan eens zeer ingetrokken Buikftukken maakt, na dat het de omftaadig.

heden der zaake vereiflehen. Niet tegenftaande geeven zommige zo veel

duim intrekking als het Buikftuk voeten lang is, (of zo alt zy zeggen

vlakte heeft.) Vcricheide neemen voor het intrekken van het grootte Buik-

ftuk, de Kiels dikte ; eenige geeven meer , en andere verfchüjea hier

in volgens de Charters der Schepen , zo ais men zien zal : eenige neemen

voor het intrekken van het Buikftuk het i+P' deel van 't vlak, voor Sche-

pen van de eerfte Charter, het achtiende voor die van de drie volgende

Charters , en bet twaalfde deel voor de Fregatten en Jachten : andere vol-

gen de volgende Proportien.

Voor een Schip van 110 (lukken Kanon, geeven zy 10 liniën per voet

voor het intrekken van bet grootte Buikftuk.

Men neemt van ieder voet der wydte.

Voor een Schip van 102 ftukken Kanon

,

Voor 8d

Voor 74
Voor 62

Voor 5Ö

Voor 32

Voor 28

Voor eco Fregat van 22

Voor een Jacht van 16

duim ioi liniën

4

4

*

6

6

AANMERKING.
De Timmerlieden hebben veel getwift, hoe veel lengte en intrekking

men aan het grootte Buikftuk behoorde te geeven ; men hoeft niet verwon-

derd te zyn over de onzekerheid welke men altoos heeft in zwang zien

gaan , om dat 'er zo wel voor , als nadeclcn in het maaken van veel ofweinig

ingetrokke Buikftukken zyn , en noch meer in dezelve te lang of te kort

te maaken.

G 9 Het



5* ALGEMEENE PROPORTIE N

Het inrtekken van het grootte Buikftuk belet de afdryving der Schepen

,

om dat het zelve hun Waterdragt vermeerdert, en by gevolg de verplaat-

sing van water op zyde; hier om geeft men meer intrekking aan kleine

dan wel aan grootc Schepen , om dat zy meer aan het afdryven onderwor-

pen zyn; maar de vermindering van de intrekking geeft eeoig voordeel

wanneer men voor de wind zeild , en brengt ook iets toe tot de ryzing

van de Laag , om dat men het Hol boven de Kiel meet, alwaar het intrek-

ken van het groofte Buikftuk een hoek maakt dat weinig water ver-;

plaatft.

Wat meer is de Waterdragt wordt hier door vermindert , het welk, in

eenige omftandigheeden een- Artykel van veel aangelegenthcid is, en de

vlakke Buikftukken kunnen beter tegens het zitten, als die welke veel in ge-

trokken zyn ,• hierom worden de Buikftukken in de Middelandfche Zee

meerder ingetrokken , alwaar de Schepen nooit zitten
, (of aan de

grond kome), dan wel in den Oceaan, waar zy door het verloopen van

het Ty dikmaal* op het drooge raaken.

Dc lengte van het Buikftuk is
, volgens myn gedachten , van meer

aangelegentheid als zyn intrekking ; het Buikftuk verlengende worden

de groottens vermeerdert, bygevolg verfchaft men zü:h een goede laag,

zodanig een Schip moet. het Zeil wel draagen , maar het zal moeilyk zyn

om dceze bekwaamheid met die van een goed Zcilder en een goede Loef-

houwer te doen overeenkomen ; dus dient men de lengte en het intrek-

ken van het Buikftuk wat verfchil te geeven
,

volgens het foort en de

groote der Schepen welke men Bouwt ; maar men moet voor al acht gee-

ven, dat, de metfte Timmerlieden welke om fraye Waterlynen, en goede

Zcilders te hebben , korte en zeer ingetrokkene Buikftukken gemaakt

hebben, cn dikwyl Schepen hebben gemaakt welke geen Battery hadden

;

dat een zeer groote fout aan dc Oorlog-Schepen is, maar waar van de ver-

betering aan hun afhangt, indien zy de grootheden van de andere maa-

ien vermeerderen.

Zie hier een voorbedd dat dcor de gehcclc Stad lonhn bekend is

,

het welk bcwyft , dat men goede Schepen kan bouwen , al fchoon dc fi-

guur van het grootfte Buikftuk vcrfchillend is. Men heeft in deeze haven

een Schip gezien door een Vreemdeling gebouwt , dat wel verre van zyn

Buikftuk ingetrokken te hebben, hetzelve naar onderen geboogenhad,

zoo , dat de einden van het Buikftuk met het onderfte van de Kiel

waterpas vielen; en men verzekert dat dit Schip zeer goede hoedanighe-

den
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den bad, dat het zeer wel voor, en by de wind zeilde , en zyn rondhout'

weinig deed leiden.

XV.

Fm de plaalfing van bet groot/Ie Buik/luk, of. hrt middeljlt Spant.

C^Mrxent de piaatfmg van liet grootde-fpant is mede een groot verfchil

onder de Timmerlieden, dezelve komt hier opuit, dat men dient te weten

hoe veel dezelve nader by de voorfteven dan by de achterdeven moet ge-

plaad worden. Daar zyn Timmerlieden welke dezelve geheel naar voren

geplaait hebben; willende dat een Schip welk op deeze plaats veel uitge-

zet is, beter zeildcr moet zyn dan een ander Schip: en ziet hier de rede»

nen welke zy bybrengen^i. Wanneer zodanig Schip eerd de water

Colom geopend heeft, beproeft het zelve niet de minde tegenfhmd en de

waterlynen van achteren zeer feberp zynde, zyn dezelve voordeeliger aan

de vereeniging der waterdraden op het Roer , die zo veel meer macht

heeft , als het zwaarheids middel punt van het Schip meer naar voren is.

Ten 2J', het water welk zich achter op het Schip vereenigt, moet het

in dit deel drukucn , en het zelve voort doen gaan.

Ten 3* , Hier door wordt het maakzel der Viflen na gebood, welke de

voordcligde is om de vloeibare doffe wel te verdeelen.

Om de kracht deezer reden te fpaaren , zo laat ons eens onderzoeken wat

'er gebeuren zoude by aldien men het grootfte fpant in 't midden plaatfte.

i. Zoude de kromme Lynen naar voren zagter zyn , en by gevolg be-

kwamer om de vloeibare doffe te verdeelen.

Ten a'', zoude er plaats genoeg tuflehen het. Roer en hetgrootde fpant

blyven , om wa criynen te formecren welke fcherp genoeg zoude zyn,

om de vereeniging der waterdragt op hét Roer te verligten.

Ten 3*, de evenredigheid der grootheden van voren , en van achteren,

werden hier door veel verligt ,en de Timmering van 't Schip wordt in 't al-

gemeen veel getnakkeryker.

Maar het grootde-fpant in het midden plaatfende, vindt zich het zwaarde

punt zeer naby deeze plaats , waar uit moet volgen dat het Schip zeer

langfaam wenden zal ; het welk noodzaken zou de voor Zeilen te ver-

groote, en deeze vergrooting zoude niet zonder zwarigheden zyn.

Wat 'er ook van zyn mach de bedendaagfche Timmerlieden hebben het

grootde-fpant veel meer naar het midden geplaatd ; daar zyn 'er die twee

G 3 gely'«-
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gclyke Spante maaken , het eene zetten zy in het midde, en het andere een

verdeeling voor uit ; fommige zette het grootfte Spant de geheele dikte

van het hout naar voren.

Paar zyn Timmerlieden die de geheele <Scheeps - lengte in acht geryke

deelen verdeelen; dus zoude men voor een Schip van lóbvoet lang, 20

voet voor ieder verdecKng hebben: men brengt deeze 20 voet na voren

van 't buitenfte van de voorfteven ; men deeld vervolgens 20 voet door

4, en men heeft 5 voet welke men naar achteren brengt, van de lootreg-

te Lyn des achterneven
, blyft noch 135 voet welke men door 6

deeld; waar door ieder deelling 22 voet 6 duimen is, men voegt een van

deeze gedeelten» by 'tvoorde en twee by 't achterfte, daar blyft 67 voet 6
duim de welke men in twee deelen deeld om het grootfte -fpant op 33 voet

9 duim van de gedeelten* welke naar voren en naar achteren zyn te plaatfen,

volgens deeze Tegel , zoude het grootfte- fpant 7 voet 6 duim meer naar vo-

ren dan naar achteren geplaatft zyn.

Vefcheide Timmerlieden platelen het grootfte-fpant op i, van de Kiel,

van voren beginnende, dat is te zeggen, de Kiel rn 12 geiyke deelen ver-

delende, zo plaatft men het grootfte-fpant op de vyfde verdeeling zodanig

dat het zich op een 36^ deel der lengte meer naar voren dan in 't midden

bevind. AANMERKING.
Al hoewel eenige werkkundige inzigten , en de gewoonte der Timmerlie-

den, oorzaak geeven om het grootfte-fpant een weinig naar voren teplaatfen;

zouden wy echter genegen zyn van hem byna in 't midden te zetten,

om zagter Watcrlynen te hebben, en om het Schip met meerder gemak

in evenwigt te doen blyven.

XVI.

Van ie Hoogte der Snydingen Foor-en Achter, of bet Ryzen der Kimmen.

De grootheid der Schepen vermindert na de einden, niet aüeen door

de vernauwing der Malle en Spanten, maar ook door het intrekken

der Buikftukken te vermeerderen; deeze vermeerdering van het intrekken

wordtdeSnydingsopfchortinggenoemt,(«) en het zyn de uiterfte punten

van deeze intrekking op de lootregoe-lyn van de voor- en achter/teven, wel-

ke in dit Artykel moeten bepaalt worden. Vol-

(•) Het woord F*firn, in t?nas, dat wy in dk Anilui Soydingnoeme, k*n ook het

Jtyicn der Kimmen , door verdun worden.
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Volgens eenige Timmerlieden, moet men voor Schepen van de eerde,

tweede en derde Charter , de Snyding naar achter plaatfen , op de helft

tuflcben de hidmg des aditerfteven en de Hekbalk ; voor de Schepen van

50 (lukken Kanon en daar beneden, moet man de Snyding op de helft van

de geheele hoogte des Acbterfteven plaatfen.

Daar zyn andere Timmerlieden , welke om de Snyding van achteren te

krygen, het Hol in drie deelen verdeelen, en de Snyding van achteren

is op f van het Hol geplaaft, deSayding van voren op bet vyfdc gedeelte

van de hoogte van het Bargbout, eesige neemen voor de hoogte van de

Suyding naar achteren J3 van deBaiks lengce,ea naar voren l vandeadve.

Voor deezea plaatfic men deSnyding van voren op de voorfleren , op

de helft derSnyding van achteren. Mest heeft gezien dat deeae praöyk te

veel bogt aan de Schepen geeft, waarom ver&heide Timmerlieden aan

de Snyding van voren niet meer daa een vierde gedeelte van de Snyding

van achteren hebben grgeeven.

Eindelyk zyn 'er , welke voor de grootfte Schepen 74 duim per voet van

't Hol tot deSnyding van achteren neemen , en voor de Snyding van vo-

ren I van de Snyding van achteren. Das tonde een Schip welk men
veronderftelt 23 voet 0 daim in 't Hol te zyn, zoude zyn Snydiig van ach-

teren 14 voet 10 daim 1 linie ryzing hebben, en ryn Snyding van voren

op 5 voet 1 1 duim 3 Knian.

Voor een Schip van 100 {tukken Kanon , tot jt5 ingeflooten , neeroen zy

7Ï duim per voet van het Hol voor de hoogte der achter -fuydiog, en

voor de voor-fnyding f van de achter-fnyding.

Voor een Schip van 50 Hokken Kanon , zoude men voor de achter-fny-

ding 7 duim 7 linién 3 punten per voet van de hoogte van *t Hol nee-

men, en voor de voor-fnyding , ? van de achter-fnyding.

Voor een Schip van 4Ö (tukken Kanon, zoude men 7 duim 8 liniën per

voet van de hoogte van 't Hol , voor de achter-fnyding neemen.

Voor een Schip van 3* en 28 (lukken Kanon, zoude men 8 duim per

voet van 't Hol voor de achter-fnyding neemen.

Voor een Kregat van 22 Hukken Kanon, tot op de kleinfte Vaartuigen,

zoude men 8 duim z liniën per voet van 't Hol voor de achter-fnyding

neemen.

Andere Timmerlieden neeme eindelyk voor Schepen van dc eerde en

tweede Charter \ van het Hol en voor die kleinder zyn {.

Aangaande de voor-fnyding, zo geeven zy aan de Schepen met drie

dekken $ van dc hoogte der achter •feyding; en voorde andere Sehe-

U
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De Timmerlieden vernauwen het achterfte gedeelte der Schepen om de-

zelve beter te doen ftuuren; eenige zyn buiten dat van gedachten, dat de

drukking van het water welke op dit deel weder te rug {tuit, na door

het grootfte-fpant geopent te_zyn, veel tot hun voortgang toebrengt } maar

deeze reden wil niet veel zeggen-

Aangaande de vereeniging van het water op bet Roer, is bet klaar dat

dezelve zo veel grooter zal zyn , ala de Snydinge hoger is: dus zo men
alleen de hoedanigheid van wel te ftuuren in acht neemt , konde men het

achterfte der Schepen niet genoeg vernauwen, noch de Snyding hoog

genoeg maaken , hier door zoude men gevaar loopen van iotweezwarigliedcn

te vervallen , door de moeite die 'er zoude zyn , om naar achteren lyf ge-

noeg te hebbe , om het groot gewigt waar mede het achterfte gedeelte be-

laft is te ftutten , en middel te vinden om dit gedeelte van het Schip met

het voorfte wel in evenwigt te houden. Ondertuftchen hebben alle Sche-

pen welke niet wel in evenwigt zyn harde beweegingen ; en die welke

achter niet groot genoeg zyn , verliezen de Waterlynen welke men voor-

noemen is geweeft hun te gecven , het legt achter verdronken , zyn ftukken

van de eerft* laag kunnen op deeze plaats geen dienft doen , en hy is aan

het breeke van de Zee bloot geftelt die het achterwerk zoude befchadigen.

Het ia om deeze ongemakken voortckomen , dat de Timmcrbeden de

fpanten naar achteren by de Lyn van de uitwatering zeer doen inwyken
; by

aldien de Snydingen zeer hoog waaren , zoude de fpanten te veel uitgezet

moeten zyn; inplaaudat zodanig Schip door dc Golve bewogen zynde,

met zagte beweginge zoude ftil houde, zo zoude het door 't zwaar in

heyen in de Zee het Rondhout te veel doen lyden , en de vaart beneemen.

Het voorfte gedeelte der Schepen wordt opgefchort, om icherpe Wa-
terlynen te hebben, welke dienftiger zyn om de vloeibare ftoffe te Snyden

;

maar zo men de ryzing naar voren te hoog maakte, zoude zich op deeze

plaaft een wulf of foort van holte formeeren, die de Waterlynen het naaft

by de Lyn van de uitwatering te veel zoud<; doen zwellen, en buiten ftaat

ftellen om de vloeibaarc ftof te Snyden. Hierom moeten de Timmerlie-

den , wanneer zy voorgenomen hebben aan de voor-fnyding een zekere

hoogte tc gtt-ven, de Waterlynen welke haar Plan hen geeft onderzoeken,

om te weten of zy gene van de misdagen begaan hebben, waar van wy ko-

men te fpreken

.

Ten laatftén wanneer men de Snydingen te hoog maakt , neemt men

Digitized by



I

TOT DEN SCHEEP SB O UfF, 57

daar door het fteunfel achter en voor weg , en men is oorzaak dat de

Schepen veel eerder een rug optieken.

Wy eindigen, met te zeggen , dat de ryeing van de voor-en achter fny-

dingen voordeel ig zyn om op een ftil water te zeilen, men dient echter de

ryzing der kimme te bepaalcn.

1. Om bet Schip voor en achter fteunfel te geeven, en te belenen dat

het geen rug opfteekt.

Ten a*, op dat bet zagter heying (of doorfinking) heeft, en zyn rond-

hout niet doet lyden.

Ten 3*, om dat de andere voomaame maaten gegeeven zyn, zonde het

moeilyker zyn ( zo men de voar&ydingen veel verhoogde ) goede Wa-
terlynen te krygen, dan wel wanneer men meefter was om de geheele ge-

ftalte van 't Schip te veranderen.

Ten laatfteo, dient men acht te geeven dat deeze aanmerkingen vooral

van groot belang zyn voor de groote Schepen ; (want de form hunner

lichaamen moeten zeer veel met die der Fregatten verfchillen ) en het

komt veel meer met de reden overeen, om de ryzing der kimme op

het Hol valt te Hellen , dan wel op de lengte van de Balk, op die der Kiel,

of eenige andere Deelen welke niet de minfte overeenkomt met de kimme
hebben.

X VÏI.

Van bet Hakkebord der Scbeepe*.

De wydte der Schepen op het Hakkebord is willekeurig, ieder Tim-

merman kan hier in zyn goeddunken volgen > en deeze Proportien naar 't

gezicht bepaalen; echter is men gewoon om aan het Hakkebord der groote

Schepen de helft van de grootfte Scheeps • wydte te geeven, en aan de

kleine wordt deeze maat iets vermeerdert , andere geeven f der wydte

aan de hekbalk genoomen.

Het Hakkebord der Schepen zoude met een regte Linie kunnen eindigen

;

doch het fchynt cierlyker voor het gezicht te zyn , van hem met een kromme
Lyn te eindigen, welke men de Cirkel, de Boog, of de Kromte van het

Hakkebord noemt;de hoeveelheid deezer kromte is willekeurig: eenige om
deeze kromte te trekken, (tellen een punt van de paiTer aan de intrekking

van'tBuikltuk ,en de palier tot op de hoogte van het Hakkebord geopent

hebbende, trekken zy met deeze opening de Boogof kromte; andere in plaats

H van

•
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van hun middelpunt aan de intrekking van 't Boikiluk te neemen , neemen

zy 't zelve op de hoogte der kimme, en de ly» van bet Hakkebord is als

dan krommer: daar zyn er welke andere middelpunten neemen, en dit al-

les dient nergens andera toe dan tot cieraat van het Agtcrwerk.

Om te weeten op welke hoogte men 't Hakkebord plaatlèh moet dient -

men het hol , de kromtevan het eerde Dek naar achteren-, de dikte der over»

loops planken van het eerfte Dek, de afltand van het eerfte tot het twee-

de Dek van Plank tot Plank, de dikte der overloop» Planken van het twee-
de Dek, de afftand van het tweede tot het derde Dek van Plank tot Plank»

de hoogte van de Schans , de dikte der ovcrioops Planken van de Schans

,

en ten laatften de hoogte van de hutte te famcn rekenen.

Men neemt gcmcenlyk 4* a 5 voet, om huisveftingen voor de Officieren

boven de Hutte te maaken , welke men kojen noemt. Alle deezc fommen te

famcn rekenende , zal men de hoogte van 't Hakkebord uitgenomen zyn

kromte hebben.

Men dient te ietten, dat men voor de tweedeks Schepea, de hoogte

van het derde Dek moet aftrekken ,en voor Schepen met een Dek, de hoog-

te van het tweede en derde Dek, en dus ook met de Fregatten.

Maar hier is nodig zich te herinneren ,dat de hoogte van de Bak gelyk is

aan de Hoogte van de Schans aan den ingang, en dat de hoogte van de Hut

by na gelyk is aan die met de Schans.

AANMERKING.
Men kan het niet genoeg herhalen ,

goede Timmerlieden moeten de Vertui-

ning (•) zo veel als mogclyk is inprangen , al was het flegts maar een

duim in de hoogte, om hunne Schepen open te houden, echter altoos

denkende dat 'er tuflbhen. dekt gewerkt moet worden, zo dat men haar ge-

noeg ryzing dient te gecven om het hooft niet te ftooten. De Vertuiniog is

in 't gevecht niet dienftig dan aan Schepen welke gefchikt zyn om in vlco-

tcn te Vechten.

X.VI I I.

Van de Ryzing tf bet Verbogen der Dekken.

ÜAar zyn Timmerlieden welke de hoogte van het eerfte Dek naar vo-

ren (van boven de Kiel gemeeten) gelyk aan de hoogten van 'tgrootfte

fpant

(•> Door het wonrJ Vemiining Terftain wy het gjnfcfce boore werk, alhoewel door

het frwifcbe woord AHjHUf, de B.k , het halfDek, de Hut «cc. Teiltaao wordt, endairom
•ietoncigenüyk ook Huifing kan genaamd worden.
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fpant maaken , dat is te zeggen dat zy het zelve hol behouden , maar aan

het eerfte Dek naar achteren een vyfde deel meer Ryzing geeven dan in 't

midden, of wel , zo neemen zy bet geheele verfchil van de waterdragt om
het hol te vermeerderen.

De hoogte der tuflehen Dekken is willekeurig, zy verfchild alleen iade

Chartert en het gebruik waar toe de Schepen gefchikt zyn, maar het is

goed hun van achteren een weinig meer te doen Ryzen dan in 't midden
ter oorzaak van de roerpenne.

Aan de Oorlog Schepen van de drie eerfte Charters , geeft men gemeen -

lyk 5 voot o duim onder de balke, of 6 voet io duim van plank tot plank,op
dat een lang Man recht op onder de balken kan heengaan. Decze hoogte

komt ook zeer wel alj het gefchut af en aan ftaat welke evenredig met

het caliber der ftukken vermindert. Dut wordt deeze hoogte voor

kleinder Schepen een weinig vermindert, zodanig dat de Fregatten met
twee laagen gemeeniyk jvoet a duim tuflehen Dekt onder de balken hebben,

deeze hoogte wordt voor de Koopvaardy Schepen welke geen gefchut op

hun eerfte Dek voeren noch zeer vermindert.

Verfcheiden Timmerlieden geeven4 voet 10 duim tuflehen Dek onder de

balken aan de Schepen van de drie eerfte Charters; 5 voet 6 duim voor die

van <4 ftukken Kanon , en 5 voet 384 duim voor die van 50 ftukken

Kanon.

Zy verminderen de hoogte van het tweede of tuflehen dek, en ook van

de Schans evenredig aan het Caliber der ftukken Kanon welke zy 'erplaatfen.

Zy houden de hoogte der tuflehen Dekken na voren gelyk aan 'tmidden,

en van achteren doen zy dezelve 4 a 5duim Ryzen.

Men meet dikwyl de hoogte der tuflehen Dekken
,
teegen over de eerfte

Scliaarftokke.

XIX.

Propvrtun van bet Rctr.

hoogte van het Roer moet zyn, eenmaal { van de kiels dikte gevoeg t

by de hoogte van de achterfteven, waar by nog ti a 2 voeten gevoegt woe-

den voor de Roerpenne.

Zyn breedte verfchild in alle de deelen zyner lengte; op de plaats van de

kiel is hy zo veel duimen dik als het Schip voeten wydt is ; op de uit-

watering heeft hy i van zyn grootfte breedte; 2 voeten hooger als de

H z uit-
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uitwatering heeft hy de helft van zyn grootfte breedte, en aan zyn bo-

venfte einde een weinig meer als een derde.

De breedte van het Roer moet veel 'eer na de Schecps - lengte dan

naar de Scheep* wydte gefchikt zyn ; de kragt van de tegen(land diende

evenredig aan de kracht van het beweegende lichaam te zyn: ik meen dat

eenige Timmerlieden te Btefl deeze regel gevolgd hebben.

Verfchekkn maaken dat de Horizontaaie doorfnyding van het ingedom-

pelde deel in 't afloopen van 't Schip in breedte vermeerdert ; en maaken
het in de Form van een Zwaluwftaart , op dat deszelfa hoek met de Kiel

minder ftomp zy.

De volgende Artikelen zyn van weinig belang , nitt ugenftaandt vindt men

Timmerlieden welke hm maaien voer iedtr Charter van Schepen bepaalt btb*

ben , het is goed dezelve te kennen , al zoude zulks alleen dienen om tt weten boe

veel men 'er van afaykt , daarenboven zo zyn dit zaaken die,alkce,vel maar ten

naajlen by , evenwel nuttig zyn.

uitfpringen van 't Galjoen buiten de voortleven te hebben, nee-

men eenige Timmerlieden voor de Schepen het 12* deel der lengte van

de voor - tot d'achterileeven j voor de Fregatten het 13* deel ; en voor

de Jachten het 14* deeL

Een Schip van 00 (hikken Kanon, het welk veronderftelt wordt 168

voeten lang te zyn ; zoude het Galjoen 14 voeten uitfpringen.

Een Schip van 74 Hukken Kanon , dat veronderftelt wordt 151 roet

3 duim lang te zynj zoude het Galjoen 12 voet 7 duim 3 linien uit-

fpringen.

Voor een Fregat van 28 ftukken Kanon, het welke 101 voet lang is,

zoude het Galjoen 7 voet 9 duim 2 liniëo uitfpringen.

AANMERKING.

X X.

Van 't Galjoen,

VOORBEELD.

AAN-
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AANMERKING.
Alzo bet Galjoen een Zaak van weinig of geen nut is , doet men wel het

zelve te verkorten en zyn zwaarte zo veel mogelyk is te verminderen ; de

hedendaagfche Timmerlieden maaken bet veel korter dan de Ouden : zy

geeven het niet meer als nodig is om de Bocgfpriec te draagen , en om de

Blokken te plaatfe. Zoo tot het aanhaken van de Fock , als om de andere

Zeilen te regeere , welke van groot nut zyn ; want dit is het werk, dat de

meefte Schepen het cerfte weigeren.

XXI.
Van 't uit/pingen van bet Kram- /Fuif.

Timmerlieden maaken dit Wulf gelyk aan het vallen van de ach-

terneven ; maar wy moeten dit uitvoeriger verhandelen.

Om het uitfpringen van het Krom-Wulf, of de achterband van het

Wulf buiten aan het hooft van de achterfteven te krygen , zal men i li-

niea 8 punten van ieder voet der Scheeps- lengte neemen ; dus voor

een Schip van 110 Hukken Kanon, en 17 r voet lang, zal het Wulf 3 voet

s duim zyn: deezen reegel wordt in alle Schepen tot die van jo ftukken

Kanon ingefloten waargenomen.

Van de Jachten , en tot de Schepen van 50 (hikken Kanon, neemt men
3 linièn per voet van de Scheeps -lengte.

Voor het uitfpringen der Stutten van het tergen Wulf buiten het hol

Wulf, geeft men tufleben de helft en tweederde van bet uitfpringen van

het Wulf buiten de achterfteven.

AANMERKING.
Men moet het Wulf zo veel mogelyk is verminderen , om dienft te heb-

be van het Kanon 't welk in de Kon(lapels Kamer is; het zelve wordt vruch-

teloos wanneer men het Wulf te grootten uitfprong geeft , daar bet echter

de befte defenfie is van een Schip dat door verfcheide anderen wordt aan-

getaft , ten anderen zo veroorzaakt deeze uitfprong een gewigt dat nodig

is te verminderen.

H3 XXII.
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X X 1 1.

Vm het Imxryktn der Dooie Werken.

Jn het Timmeren der Scheeps - deelen die zich boven water bevinden,

en meelt het Doode Werk genaamd worden , doet men de leeden Inwyken

en dezelve naderen tot aan den As van 't Schip.

Ten Om aan de Golven een ronde oppervlakte te bieden op dewelke

zy minder uitwerking doen , dan wanneer de zyden van het Schip vlak zyn.

Ten 2* Om het gewigt dac boven de lyn van de uitwatering is by den

As te doen naderen, want hoe meer het Doode Werk Inwykx hoe minder

het gefchut de -zyden van het Schip doen lyden.

Ten 3* De Hoof-touwen maaken een fcherper heek waar door het groo-

te zeil beter kan aangehaald worden.

Ten 4* Door het Inwyken krygt men veel verligting , want by voor-

beeld , men kan het tweede dek van een Schip , geen voet meer dan

een ander doen Inwyken, zonder dat de balken van dit tweede dek zich

een voet korter bevinden: dus aan een Schip van 74 Hukken Kanon, zo

veel Balken , zo veel Cubik voeten Hout vermindering ; wat meer is dee-

ze korte balken hebben zo veel duimen in 't vierkant niet nodig dan die

welke een voet langer zyn, om dat zy minder dragt hebben; het dek zo

breed niet zynde, heeft men minder ovcrloops planken nodig om dezelve te dek-

ken , en minder fpykers om dezelve vaftte roaaken. Het is klaar dat uit deeze

vermindering van gewigt , op het tweede dek , een diergelyke verminde-

ring op de kafteelen, hutten, enz. volgt, het welk het zwaar middelpunt

moet doen zakken , en het Zeil beter doendraagen ; echter moet deeze ver-

mindering niet buitenfporig zyn; men zoude den dien/l van de bovenfle

laag beletten, en de Hand der Hooft -touwen zoude zo voordelig niet

zyn om de maften te ftuttenjwaar om het zeer noodzakelyk is de Inwyking

niet te beginnen dan boven de plaats , daar het Schip door de wind be-

laft zynde held.

Naar voren over de Focke«Maft, Iaat men het Doode -Werk iets uit-

fpringen om het aan boort leggen te verligtcn , en om te beletten dat de

hand van het anker niet onder de kiel haakt ; nier van zullen wy begin-

nen te fpreken.

Eenige Timmerlieden neemen voor het Inwyken een vierde der lengte

van dc hanger, of bovenfte Stut, of het vierde deel van de afftand welke

e. - van
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van 't Hart van 't Schip tot aan het Dolbord is } andere neemen voor

de Inwyking h deel van de gehecle wydte.

Eindelyk volgens verfcheide Timmerlieden, moet de Iawyking voor de

Drie -dek* Schepen, tf voeten zyn.

(lukken Kanon Voet.

Voor de Schepen van 74 4* * 5

Voor die van ©4 4 a 4l

Voor die van 50 3 1 3'

Voor de Fregatten o 3

Om hier voorbeelden van te gecven , zo verkies ik de Superbe die

de naam had van weinig Inwyking te hebben, en de Magnifyut> welke

oordeelde zeer veel te hebben.

De Superbe
Wydte op het eerde Dek

Wydte op het tweede Dek

verfchil

Wydte aan de Drempels van 't eerfte Dek

item op *t tweede Dek

verfchil

De Magnifio,ue

Wydte op het eerftc Dek

Wydte op het tweede Dek

verfchil

Wydte aan de Drempels van 't eerfte Dek

item op *t tweede Dek

verfchil.

Dus had de Mognifique 2 voet 1 duim meer Inwyking op het waterpas

van bet tweede dek dan de Superbe.

Aangaande de breedte der Hekitutten op 't end van het Dol-bord, zoude

Voeten. Duim.

43 1

.

39 3

3 10

4* 8

37 3

5 5

43 0

37 z

5 ti

4t 3

35 2

6 1
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men voor de Schepen van 110 tot 50 ftukken Kanon kunnen neemen 9

duim 4liniën per voet der lengte van de Hekbalk; en 9 duim 1 , a a 3 li-

nicn voor de Fregatten; eindelyk voor de Jachten 8 duim, 10 ünien.

AANMERKING.
Ik heb in 't begin van dit Artikel, de redenen welke de Timmerlieden

bcwoogen hebben om het bovenfte gedeelte van het Doode Werk derSchepen

Intetrekken, genoegfaam aangetoond, dezelve zyn aan alle Zeelieden be-

kent , en werden van hea alle goedgekeurd ; maar men komt niet over

een hoeveel deeze Intrekking zyn moet.

De ligtheid van het Doode Wérk, de noodzakelykheid en nuttigheid om
het gewigt zo veel als mogelyk aan den As van het Schip te doen naderen,

het Gemak om de Zeilen beter te kunnen halzen , of kant te zetten om de

wind te prangen, het voordeel om het gewelt der Golven op de zyden van

het Schip te verminderen, zyn de redenen welke de Timmerlieden genood-

zaakt hebben om de lnwyldng te vermeerderen.

Wanneer men deeze lnwyking te veel vermeerdert, en het tweede Dek
te nauw maakt, zo had het zelve geen uitgeftrektheid genoeg voor het te

rog loopen van het Kanon zelfs, wanneer het af en aan ftaat blyft er maar

een nauwe doorgank toflehen hen en de looze Stengen , waar door die gee-

ne welke met den dienft van 't Kanon belaft zyn, zo weJ als de Officieren

die de bovenfte laagen Commanderen, zeer benauwt worden.

Beha!ven dit is het zeker dat wanneer het tweede Dek nauw is, de maf-

ten zo wel niet door de Hooft-touwen geftut worden , dan wel wanneer het

Dek wydt is ; het is ook zonder tegenfpreken dat de Hooft-touwen de

Maften veel vader houden, by aldien de hoek welke zy met dezelve , of

ten aanzien van den een of den anderen maaken
,
wydcr is : die zyn de voor-

naamfte tegenwerpingen welke tegen het Inwyken van 't Doode Werk ge-

daan worden : dezelve zyn zeker] yk zeer wel gegrond , maar men dient

zorg te draagen dezelve niet te misbruiken , en dat men door deeze wel ge-

gronde tegenwerpingen niet van de eene overdaad tot den andere vervalt,

want ik verkeele my , befpeurt te bebben dat het Inwyken veel te vermin-

deren fchadelyk is.

Om nn in ftaat te zyn van een regte middelmaat te houden , is het nodig

de tegenwerpingen, welke men tegen de lnwyking gedaan heeft, nauwkeu-

rig te onderzoeken. Ik zal met 'tgeene het te rug loopen van 't Kanon aangaat

een begin maaken; vervolgens zal ik over het vaftftaan der Maften hande-
• ' len:
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lefl: deeze beide voorwerpen zyn onze aandacht waardig , waar om men
dezelve niet onder malkander dient te warren.

Men kan niet tegenfpreken , dat de Stengen, zo als dezelve gemeenlyk
geplaatft zyn , gevoegt by de verhindering welke tuffchen hen en 't Kanon
is, een moeUyke doorgang aan de Officieren maakt, welkers tegenwoordig*

heid over de oitgeftrektheid van de tweede laag noodeakelyk is , voor
al gedurende het gevecht ; het zoude een flegt voorftel zyn om haar over

de Stengen te doen gaan, om arm of been te breken, voor al wan-
neer de Zee oniftuymig en de oppervlakte der Stengen door vogtig weer
glad zyn ; het zoude gevocglykcr zyn de Stengen op (hitten te leggcu

welke laager zyn als het boord, om haar gedeeltelyk voor de Koo-
gcis en het Schroot te befchutten : hier door zoude men weder tot

een oud gebruik komen dat de Engelfchen behouden hebben , en die 'er

noch de Sloepen boven op zetten; door dien dit gewigt het zwaarheids mid-

del-punt verheft, zoude men de Stengen wanneer men buiten gevecht was
op het Dek kunnen leggen. Hetisdan gemakkelyker , het tweede Dek vry te

houden, en zich de nodige plaats tot den dienft van 't Kanon te verzor-

gen , zonder de wydte van het tweede Dek te vermeerderen: het is zon-

der twyffel om deeze reden dat de Franfchen oudtyts hun loofe Stengen op

Hutten plaatilen, en; hunne Schepen meer introkken, dan zy wel in ver-

volg van tydt gedaan hebben : maar het ftyven der Maften is wederom een

artikel van groot belang , en dat abfolut de vermindering der inwyking

fchynt te vorderen: dit is 't geen wy zullen gaan onderzoeken.

Het is zeker dat de Maften vader zullen Haan , wanneer de Hooft-tou-

weneen weider bock maaken; maar men kan deezen hoek niet willekeurig ver-

meerderen, want hoe weider die is, hoe minder men het groot Zeil zal

kunnen halfen ; dus aan de eene zyde de vaftigheid der Maften , en aan de

andere zyde het gemak om het groot zeil te halfen , vereiflehen beide dat

men hier in de middelmaat behoud , en de buitenfporigheden vermyd;

ik veronderftel dat de Pra&yk geleerd heeft welke deeze middelmaat zyn

moet, en dat door het gebruik beweezen is, dat de Hooft-touwen van een

Schip van 74 ftukken Kanon, een hoek van een zeker getal graden moe-

ten roaaken , op dat de Mallen behoorlyk geftut worden en het zeil wel

kant ftaat; het is hoog-nodig deezen hoek te behouden: nu zegge ik dat

zulks kan gefchieden, niettegenftaande men de inwyking van het tweede

Dek vermeerdert , na evenredigheid der wydte van het eerfte; ik zal my
bier over klaarder uitdrukken.

Het is buiten twyffel , wanneer men volgens het gegeevcne voorftel

I re-
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redencerd, dat de Hooft-touwen van de Superbe een weider hoek maakten,

eo deffelfs Maften vader ftonden dan die van de Magnifiuve, om dat het

eerde Dek dezelfde wydce , en de Maften dezelfde hoogte hadden : de in-

wyking van de Magnifieut was 5 voet 11 duim, en die van de Supmke niet

meer dan 3 voet 10 duim: maar zo de Maden van de Mégxifaue korter

varen gewetfl dan die van de Superbe , zonden , niet tegenftaande de groo-

te inwyking van zyn tweede Dek, defaeJrs Hooft-touwen , zo een weiden

hoek hebben kunnen roaakeo al* die van de Superbe, en dan zouden

zyn Maften alzoo vaft geftaan hebben. Ik hebbe Floiten gezien welke in dre

geval waren ; dus wanneer men wil oordeelen of de Maften genoeg rail

gehouden worden, moet men niet aHeen de inwyking van hei tweede Dek
onderzoeken, maar men moet ook acht geeven of de Maften van de zerf-

de hoogte zyn.

De Maften van de Magnifique, waren zo hoog als die van de Suptriti

maar mogelyk hebben de Ruften meer uitgedaan, en in dit geval zonden de

Maften van de Magn'tfique , aizogoed geftut zyn geweeft als dSe van de Superbe

;

dus is de breedte van de Ruften ook een zaak van aangelegendbcid, en waardig

om met aandacht onderzocht te worden ; dit is het eenigfte ftruikelblok niet

waar overmen gevallen is in de vergelykingdie men heeft gemaaktwegens de
wydce van hec tweede Dek, evenredig roet de wydte van het eerfte. Om dit

»

doenbegrypenzo veronderftel ik tweeSchepen, aan welke meneenBemafting

van gelyke lengte zalgeeven, waar van de eene als de Superbe, 43voet 1 duim

wydte zoude hebben,en de andere, als de Florijfant, 45 voet. Ik zal noch veron-

derftel Ien dat deSuperbe , 3 voet 10 duim op de uitwatering van zyn tweedeDek
inweek ,en dat de Florijfant op de zelfde hoogte 5 voet9duim inwyking had ; hel

oog zal aanftonts duiten op de gr00te inwyking van de Florijfant , en men
zal in de verbeelding bevedigt worden, indien de opdotten van 'rvoor-Schip

veel uitfpringen, en die van 't achter -Schip weinig inwyken , deeze ver-

fcheidenheid het midden zeer ingetrokken zal doen voorkomen , en de

vernauwing zoude noch grooter fchynen, zo het tuflehen Dek van de Florij-

fant zeer laag was : des niet tegendaande zoude men ongelyk hebben van te

zeggen dac de Maden van de Florijfant niet vaft genoeg ftonden, en dat op
zyn Dek geen plaats genoeg was tot den dienft van het Kanon , om dat het

tweede Dek van de Florijfant veronderftelt wordt zo wydt te zyn als dat

van de Superbe, welke niet te veel inwyking fchynt gehad te hebben, en

de goedkeuring der Zeelieden verdient heeft. Zo dat het gezicht bedrie-

gclyk is, en men zoude ongelyk hebben , van in 't algemeen te willen be-

üuken, dat alle Schepen welke veel inwyken, ruimte op hun tweede Dek
om-
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ontbreekt,of dat zy gevaarloopen van hunne Maften te verliezen ,-het fchynt

in tegendeel dat de Timmerlieden, die voorneemens zyn om Schepen te

bouwen met weinig holte, zeer wel hebben gedaan de Scheeps wydte op de

Lyn van de uitwatering te vermeerderen, en het Doode werk zo ved mooge-

lyk was te doen Inwyken: zonder dit, zoude, zy niet dan topzwaarc Sche-

pen gebouwt hebben, welkers zeilen kwalyk gehalft zouden zyn geweeft»

in een woord, alhoewel delnwyking van het tweede Dek van de FloriJJant,

betrekkelyk tot de wydte van 't eerfte f + J was, en dat de Superbe

niet meer dan fr + j had zo is het tweede Dek van de Florijpmt,

door onze onderftelliflg zo wydc als dat van de Superbe, de Maften moe-

ten alzo vaft ftaan, en den dienil van het Kanon alzo gemakkelyk; waar

uit ik befluit, dat men volgens het bloote gezicht niet kan oordcclen of

een Schip te veel Inwykt, ook niet van de overeenkomft der wydte van het

eerfte met het tweede Dek , maar men dient wel nauwkeurig te meeten of het

Schip, dat te veellnwyking fchynt te hebben, waarlyk een nauwer tweede

Dek heeft dan de Schepen van dezelfde Charter, welke men oordeeldwel

geproportionneerd te zyn, mydende om tot voorwerpen van vergelyking

Schepen te ncemen, welke alle hunne maaten te buiten gaan.

XXIII.

Vm di wydte van bet Oor' Spant , en zyn afjland uyt de werfteven.

He, Oor-fpant is op de hoogte van het Rahout gemeenlyk twee voeten

nauwer als de Hekbalk lang is.

De wydte van het Oor-fpant, op de Sent van het Rahout, wordt een

derde vermeerdert, met de wydte, die het op de Sent van de buik had,

cn regt zich lootregt op na de kiel ; of voronderftellende dat het lootregt

valt, zo dient de groote uitbreeking van de Oorflut om aan de kraan-

balk meer vaftigheid te geeven , tot meer gemak voor het aan boord leg-

gen , en om de Zee beter af te weeren , die zonder dat over de Bak zou-

de vallen.

Wat aangaat den afftand van het Oor-fpant uit de Voortleven , voor

Schepen van 6b tot 100 (lukken Kanon, men neemt gemeen!yk 5 li-

nien en i per voet van de lengte.

Voor
{•) Het wootd Ctlth in 't Franfch betekent een>l«gtje dit rutTchen de roorflevc en dc

bak 11 , by de Timmerlieden gcmecnlyk de Lnysplcgt geruimd , doch op deeie plaats

wordt aan de Oorlog- fchepen en Fregatten, doorgaans een byzundcr Spant gemaikt (in
t Franfch genaamd CnfU in Ctltit) het welk om dat ty van toren het Oor van het Schip
«uakt, niet ondgentlyk Oorspuit genaamd kan worden.

I 3
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Voor de Schepen van 56 (lukken Kanon , 4 linièn.

Voor de Fregatten van 22 (hikken Kanon, 3 linièn, en dus tot op de

kleinde Jachten.

Voor deezen liet men het Spant van de voorplegt lootregt op de Kiel

vallen ; maar tegenwoordig , om 't vierkant der leden te verminderen

,

plaatft men dezelve zodanig dat zy een boek van so Graden met hun

XXIV.
. Van de Plaatfitg der Maften.

J^Etmidden der dikte van de Groote-Maft naar achteren geplaatfluit het

midden van het Schip, op 5I linièn per voet van de geheele Scheep* lengte.

Het voorde gedeelte van de Befaans-Mad, is tuflchen het vyfde en fesde

gedeelte van de geheele Scheeps lengte geplaatd.

Daar zyn Timmerlieden, die het voorde gedeelte van de Groote-Mad,
10 veel maal 4 linièn meer naar achteren dan op 't midden plaatfen , als

deexc lengte voeten heeft*

Voeten Duim. Linièn Punten.

Lengte van de Voor tot de Achterdeven 154 8

Door 4 linièn gemultipliceeit,

geeft 4 3 6 %

Van de Lengte van de Greote-Maft.

Aangaande de lengte van de Groote-Mad, voor de Schepen van de eerde

tot op de vierde Charter, geert men hem sï maal de grootfte Scheept-wyd-

te ; voor Schepen van de vyfde Charter
,
voegt men 3 voeten by de hier

boven gemelde lengte, en 6 voet voor de Fregatten welke maar een Dek
hebben.

V O O R B E E L D.

Voeten.

De langfle Balk is 4a
Dus zal de lengte van de

Cro<»te.Maft zyn

AAN-
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AANMERKING.
Verfcheiden Timmerlieden neemen voor de lengte van de Groote-Maft

,

tweemaal de lengte van de grootfte Balk, waar by zy 't Hol voegen j het

geene het zelfde is dan of men de voorgaande manier volgde, wanneer bet

Hol gelyk is aan de helft van de wydte.

Van de groctjle en kleinte dikte van de Grwte-Moft over bet Krtryt.

De grootfte dikte van een Maft , is op het eerfte Dek , men geeft daar aan

dezelve zo veel duim overkruyj als , van de grootfte lengte van de Mail

voeten inhoud. VOORBEELD.
Voeten Duim

De Groote -Maft is lang. 105

Een derde van 105 is. 35
Dus zal de grootfte dikte, van de Groote

Maft van dit Schip zyn, 35 duim of. ft 11

De kleinfte dikte van de Grootc-Maft is aan 't einde alwaar 'tEzclshooft

gcplaaft is, en hy heeft op deeze plaats | van de groofte dikte

VOORBEELD
Voeten Duim Linïcn

De dikte van de Groote-Maft zynde. 2 1

1

Zal de kleinfte dikte zyn. . 1114
Andere Timmerlieden om de grootfte dikte te vinden, nccmen twee-

maal de Schecps • wydte en eenmaal het Hol ; zy deelen deezen fom door

3, en het Product wyft hun de dikte van de Maft in duimen aan , het wdk
uitkomt op 't gene voren gezegt is.

VOORBEELD.
Voeten

Wydt 43 voet,, verdubbeld. 86

Het Hol. ai

samen 107

Dit

Cl W»nncw wy na de gioofte of Ueiofte dikte der Msflen fpreekea, Toftssj» *f d»ü

èovi de dikte o»cr het kniys.
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Die Produft 107 is de lengte van de Groote-Maft, dat men door 3 moet

deden, het Produól is 35? , welk aanwyft dat de Groote-Maft 35 duim

8 linièn voor zyn dikte, in de Viffing van 't eerfte' Dek moet

hebben.

De Top, welke het gedeelte der Maft begrypt tuffchen het Ezelshooften

de Saalingen, ia b deel der lengte van de Maft.

VOORBEELD.
De lengte van de Groote-Maft k.

door o gedeeld is het product.

Dat de lengte van de Top geeft

Voeten Duim
105 o
II 8

Mmier m dt Dikten: der Maften tujfcbtn de gmjie en de kleinflt Diktt

te vinden.

Men vindt de middel Dikte tuiTchen de groot(te, welke op het eerfte

Dek is', en de kleinfte, die aan het Ezelshoort is, door het trekken der

linièn A B,gelyk aan de grootfte doormeetter, de Pafler openende, gelyk

aan deljn AB, befchryfe uit het punt A, dc Boog BE, en uit het Punt
B, de Boog AFj deeze twee Boogen zullen zich in 't punt C fnyden,.

laat uit dit punt een Perpendiculaar op de lyn A B vallen, trekt ver-

volgen! de lyn A B, evenredig aan de lyn L G, gelyk aan de kleinfte

diameeter, zodanig dat zy met haar beide einden de twee Boogen At
en BE raakt; deeW vervolgens de lengte van de Maft in een zeker
getal gelyke deelen, zo men wil in 9, deeld desgelyks op uw Figuur,

/
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de afïïand begrepen ruflchen de linifia welke de dikte aanwyft, ia zoveel

gelyke deelen aJs gy begeert, by voorbeeld in 9, door evenweidige lynen

even ver van malkanderen getrokken, en deexe linién zullen u de middel

dikte tuflehen de groorfte AB t eq de kleinfte LG aanwyzen. Zo de af-

ftand tuflehen AB en LG begreepen , in 9 gelyke deelen gedeeld is,en dat

men in gelyke manier de lengte van de Maft in 9 gelyke deelen verdeeld

beeft; zo zal, de eerRe Parallel naar AB, de dikte van de Maft aan de

eerfte verdcefmg zynj de tweede Parallel Ui de dikte va» de Maft aan de

tweede verdeeling zy 1, en zo voorti.

ran it Plaats ahxtar de Fokke-Maft gephafi moet zyn.

De Fokkr-Maft wordt op 't einde van 'tbovenfte ftuk van de voorfte-

ven geplaaft , zyn geheele dikte naar achteren Haat op de voorkant ; ten

naaften by op act tiende gedeelte van de geheele lengte.

Lengt» van de FokJte-Mafl.

De lengte van de Fokke • Maft is gelyk aan de Groote-Maft , min dB

Top van de Groote-Maft.

VOORBEELD.
Voeten Daim

De lengte van de Groote-Maft is ioj o
Hier af moet men de lengte van de Top

trekken. ir %

Du» blyft de geheele lengte voor de Fokke-

Maft. 93 4

Dikte vmdeFokke-M*fl.

Zyn grootfte dikte wordt gelyk die van de Groote-Maft op het eerfte

Dek genomen ; dezelve» is geljkaan zo veel duimen als } van de lengte

Roeten heeft.

\

'
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VOORBEELD.

Voettn Duim Linie» Punttn

Lengte van de Fokke- Maft . 93 4 o o

Daar van {is. . .3114 o
Het welk de dikte van de Fokke-

Maft in zyn onderftc virting geeft. o 31 1 4

Zyn dikte aan het dunfte einde op de plaats van het Ezclshooft, is ! van

de grootfte dikte. VOORBEELD
Duim Unica Punten

Groote dikte. 31 1 4
Waarvan | zyn. to % 10

AANMERKING.
De grootfte en kleinfte dikte bekent zynde , zal men de middel dikte heb-

ben , indien men het voorbeeld volgt het welk men ontrent de Groote-Maft

gegeeven heeft.

Maar verfcheiden Timmerlieden , bevindende dat door deeze manier de

Fokke-Maft te zwak is, vergenoegen zich met zyn dikte 2 duim kleinder als

die van de Groote-Maft te

Plaats van de Befaans-Mafi.

Men zal de plaats van de Befaans-Maft hebben, brengende van de per-

pendiculaar van de fponning van de Achterfteven naar voren, \ van de

grootfte Scheeps - wydte op de lyn van 't eerfte Dek , forg dragende van

zyn dikte naar voren te zetten.

De Befaans-Maft heeft zyn Spoor of zyn voet op het eerfte Dek, en hy

eindigt over de Groote Mars : zo men van de Groote-Maft zyn deel welk

in 'truim is, en zyn Top af neemt , zal men de lengte van de Befaans-Maft

VOORBEELD.
fotten. Duim.

Groote-Maft joj

Daar af getrokken de Top en

het Hol 3» 5?

Lengte van de Befaans-Maft 7a 4 \
Door-
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DikU vsn dt Befaans-Majl.

De grootfte dikte van de Bdaans-Maft , is op de Viffing van het

Dek
,
hy heeft zo veel duim als \ van zyn lengte voeten heefc.

VOORBEELD.
Vuttrt. Daim. Linitn.

Lengte van de Befaans-Maft 7a 4
Het derde Deel 24 1 4
Dus zal de dikte van deczc

j

Maft zyn 24 1 4
De kleinftc dikte heeft ? van

de grooifte 16 10J

De Middel-dikte , gelyk in de vorige, of wel de dikte over kruyj van

de Befaans-Maft, is ï van de Groote-Maft.

Van ie Boegfpriet.

Het Zaadhout of Spoor van de Boegfpriet is op 't eerfte Dek, het is 3 a

4 duim van de Fokke-Maft geplaatft ; dus is de voet van de Boegfpriet,

zeldeo ver van de Fokke-Maft: hy fteunt op een bedding van 25 a 20 duim

hoog , is gericht op 35 graden , gaat onder de balk heenen wel-

ke tot drumpels aan de poorten van de Voor-fteven dienen, en gaat 1» of

2 duim voorby het einde van de Voor-fteven welke hy nooit muet aanraken,

uit vrees dat hy in 't op en neerhyen dit (luk beweege, op het wel-

ke alle de deelen van '1 voorfchip vaft gemaakt zjn.

Niette min, zo zyn 'er die de Boegfpriet op de Loofe-ftevc laaten ruften,

en op de' helft van de Voor-fteven naar binnen , het andere einde naar bui-

ten raakt niets, zynde 'er gemeenlyk 1 a 1; duim, opening .tuflehen

het buitenfte einde van de Voor-fteven, en de Boegfpriet: men zal gedach-

tig zyn dat de voet van de Boegfpriet een tand heeft , om hem te belet-

ten , van zyn Spoor te vallen.

Ltngte van it BccgfprUt.

De lengte van de Boegfpriet is gelyk aaa een en j maal der lengte van

de groofte Balk.

K VOOR-
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VOORBEELD.

Lengte van de grootte Balk 43
Lengte van de Bocgfpriet 63

Diku vm ie Boeg/friet.

Zyn grootfte dikte wordt over 't einde van dc voorftevtn gcmcetcn

,

en om die te krygen , neemt men een middel Proportionaal ruflchen de

grootfte dikte van de Groote-Maft, en de grootfte dikte van de Fok-

ke-Mafl

De klcinfte dikte is gelyk aan de i van de groofte.

VOORBEELD.
Duim. Liniën. Punten.

Dikte van de Groote-Maft 35
Dikte van de Fokke-Maft 31 1 4

TE SAMEN 66

Grootfte dikte van de BoegCprit 35 8

Kkinfte dikte 16 6 4

XXV.
Van de Plaatfing der Luiken ; der Bettingen , en 't greete Spil of bet

eerJleDek.

Om **e P,Mts nn 'l groote Luik te krygen , moet men een twintigfte

deel van de Scheeps lengte neemen , en 't zelve van de Groote-Maft naar

voren brengende, zal het op deeze plaats zyn daar het groote Luik zyn

begin neemt, om zyn wydte naar voren tc hebben, moet men } van dit

twintigfte deel neemen waar van men komt te fpreeken.

Om de plaats van het Luik voor het Kabelgat te hebben , moet men J der

lesgte neemen, en *t zelve naar voren zetten komende naar achteren , dit
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zal de voorzydc van dat Luik zyn: voor zyn wydte naar achteren ,moet

men van 't voorfchreve vierde deel neemen.

Om de Plaats der Beetings te hebben , verdeeld men de lengte in 23 dee-

len , en men plaats het voorfte der Beetings op het vierde deel van voren

gerceleent.

Het Luik van de Hel, voor de Balk die de Beeting onderfleund, zal voor

zye opening ï van het grootc Luik hebben.

Om het grootc Luik van de Bottelery te plaatfen , moet men i, deel der

lengte neemen , en 't zelve achter de Groote - Maft plaatfen , dat de voor-

zyde van dit Luik zal zyn ; voor zyn wydte naar achteren , zil men
hem > van 't groote Luik gecven.

Om het groote Spil te plaatfen, decld men dc lengte in j+ dcelen;roen

neemt5 deeaer deelen van de midden der dikte van deGroote-Maft dezelve

naar achteren plaatfende; zal dit de plaats voor het midden van het Spil zyn.

Om het Luik van de Kruitkamer te plaatfen, moet men een twintigftc

deel van dc lengte neemen, dezelve van 't midden der dikte van dc Befaans

Maft naar achteren brengen, dit zal de voorzydc van dit Luik zyn; cn

voor zyn wydte naar achteren , zal men de helft van 't groote Luik neemen.

De plaatüng welke wy hier van de verfchcidin Luiken , het grootc Spil

,

en de Beetingen gecven , is onnodig om het Plan van een Schip te maaken

,

en zoude beter in 't Artikel van dc vertrekken geplaatfl zyn : echter

hebben wy gedacht dat het dienftig was om 'er hier iets van tc zeg-

gen , waarfchuwende dat de Timmerlieden zonder miftafting, van de re-

gels welke wy hier voorgefchreeven hebben kunnen afwyken , wanneer zy

zullen bevinden dat zulks beter met de verdeeling, welke zy aan de vertrek-

ken hunner Schepen zullen geeven, zal overeenkomen.

AANMERKING.
De Proportien welke wy bygebragt hebben om Schepen van allerhande

groote tc bouwen , fchynen voldoende om in de praktyk der Timmering

tot wegwyzers te dienen ; maar wy waarfchuwen nochmaaJs dat men maar

een zeker vertrouwen op deezc regels moet ftellcn , en dat het zekerfte

«dezelve te onderwerpen aan eene goede kundigheid, aan de rekening, en

aan de uitnemende regels die in de verhandeling der Schepen (door den

Heer Bouguer, cn in dat der Schecps- wetenfehap, door den lieer Euler,)

breedvoerig gegeeven zyn.

K z Die
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Die genen welke niet het minfte Denkbeeld van de Zee Schepen heb-

ben, zullen zonder twyffel moeite hebben om zich de verfchillende deelen

der Schepen te verbeelden
,
op de korte voorftellinge welke wy 'er van ge-

geeven hebben ; maar hunne verlegentheid zal verdwynen, wanneer zy in de

volgende Plaaten ieder Artikel nazien , en het deel nemen waar van gefpro-

ken wordt, of noch beter, wanneer zy toevlugt neemen tot het gene wy in

't volgende Hoofiftuk zeggen.

Uitlegging van de taee eer/te Plaaten, verbeeldende een doergtfneede Schip,dm
een Plan toppmtig op de Kiel verhieven; en de tweede Plaat, verbeeld

de Platte Grcndt van 't eerfte Dek.

A. De Kiel.

B. Dc Achter-fteven.

C. De Voor-Heven.

D. De Loolè Achter-fteve van binnen.

E. De Loofe Voor-fteven van binnen.

F. Knie van de Achter-Heven.

G. Knie van de Voor-fteven.

H. De Hielling van de Kic).

I. Het onderfte ftuk van dc Steevenloop.

K. Het Wulf.

L. De Sponning van de Achter-fteven-

M.. De Sponning van dc Voor-fteven,

N. De Hekbalk.
' O. Worpen.

P. Hekknien.

Q. Randfoen-houten.

R. Krop-Vrangen.

5. Banden eter Dekken.

T. De Buik-Stukken.

U. Katte-fpoorcn in 't Ruim.

V. Kromme Vrangen.

W. Twille in de Piek.

X. Buikdcnningen.

Y. Ingelaate Wccgers.

y. Kimwecgers.

Z. Balkwecgers.

6. Balken der Verdekken, Back, Schans, en Hutten,

a. Verdeks Balken, van de Back, Schans, en Hutten.
b. Clar
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b. Gamaie.

c. Schaar Stokken van de Dekken en Half-dckken.

d. Knièn van de Balken.

e. Luik van oc Kruit-kamer.

f. Luik van de Konftapeli-Kamer.

g. Luik van de Krygiraat-kamer.

h. Luik van de Botüery.

j. Groot Luik.

k. Luik van 't Cabelgar.

). Groote Knegt.

m. Hals klampen voor het Groote-Zeil.

n. Stutten van de Pomp-food.

o. Worpen,

p. Pomp.

q. Beetings.

r. Beetings Balken,

s. Knien van de Beetings.

t. Fokke Knegt.

v. Beedng voor de Fokke-halt.

u. Binnen-kiel.

A Kraan-balken.

B Schot voor de Back- en Schan*..

C Hek Stutten of Wint- veer Stutten.

D Lyfl van de Loop-Plank.

E Scheer-touw voor de Loop-Planken en zyn Stutten.

F Knièn onder de Loop -Planken.

C Kruis-houten klampen en knegten voor 't loopende

'

H Knièn van 't Slothout van de Boegfpriet.

I Verkeert knie in 't Galjoen.

K Knièn aan 't Galjoen.

L Klampen aan 't Galjoen.

M Scheg van 't Galjoen.

N Het Beeld of Leeuw van 't Galjoen.

O Regelingen.

P Banden onder de kluife.

Kluiigaaten.

R Voorplcgt gemeenlyk Lukplegu

5 Galdery.

T Opllutten.
* K 3 ü Root
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U Roofterwerk van 't tweede Dek en Halfdek.

X Balken van de Koe-brug.

T Verdeks Balken van de Koe-brug.

Z Kolfwyn , of Zaathout.

1. Spoor van de Groote-Maft.

2. Spoor van de Fokkc-Maft.

3. Spoor van de Befaans-Maft.

4. Groote-Maft.

5. Fokke-Maft.

6. Befaans-Maft.

7. Vifling van de Boeg-fpriet.

8. De Boegfprict.

9. De Poorten.

10. Het Spil.

11. De Pomp-food.

12. Oplangen van het Hek

13. Huit-planken.

14. Overloops- planken.

15. Barg-houten.

16. Water gange.

17. Set-weegers.

18. Balk- weegers.

19. 't Roer.

TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.
Van de Dikte enMaaten der voornaam/Je Stukken, welke in

den Scbeeps-Bouw gebruikt worden.

Jk heb in 't voorgaande Ilooftftuk vooraf gezegd , dat ik niet voornee»

mens was over de Timmering der Schepen te handelen , noch alle de ftuk-

ken, waar van zy t'faam gdlelt zyn , op te tellen, noch ook te fpreeken

van hunne famenvoeging , en overeenkomfl welke zy met malkander

hebben , en op wat wyze ieder van hun het zyne toebrengt tot de verftcr-

king deezer grootc Zee - Kaftelen , welke aan de woede der Zee moeten

wederftaan , die dagelyks machtig is, dc fterkfte Gebouwen
,
op den beden

grond met allemogelyke voorzorg en vaftigheid gebouwt, om verre te

werpen. Hoewel ik my niet voorgeltelt hebbe alle deeze Deelen , die

een veel uitgeftrekter werk dan het myne zouden vereiflehen , in het by-

zonder te verhandelen , zo kan ik echter niet nalaaten , iets van de voor»

naamftc Stukken te zeggen, ten roordcclc van die genen, welke de minde

kennis der Schepen hebben , op dat zy een algemeen denkbeeld van hunne

plaatfing en hun gebruik verkregen hebbende , niet door namen , welke

niet dan tot de Timmering dienen , worden opgehouden ; zonder dit be-

hulp zoude het hun moeilyk zyn om tc begrypen het gene wy in 't ver-

volg
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volg zullen zeggen; maar wy zullen ons alleen in dit Hooftüuk bepalen

aan nee gene ons het nuttigfte en noodzakelykfte fchynt.

I.

Van d* Kitl, A

, Hooft
Zo men de Romp. van een Schip by het Geraamte van een Menfch

ftukArt'vergelykt, verbeelden delnhouten de Ribben, en de Kiel de Rugflxeng;

9> deezen is bet eerfte ftuk het welk op ftapel gezet wordt ; en om 'er een

denkbeeld van te roaaken , moet men zich een of meer dikke balken

verbeelden met de einden aan malkanderen geplaatft , en die door Laf-

fen of Haaken te famen zyn gevoegd, welke in de beide (hikken gemaakt

zyn, en op de helfc van 't hout eene famenvoeging uitmaaken , dewelke

worden vail gehouden door groote yzere bouten van onderen door de

Kiel in geflaagen , en die van boven op yzere ringen gefloten of geklon-

ken zyn; deLaflen hebben gcmecnlyk voor haare lengte, vyfmaal dcKiels

dikte.

Het grootfte gedeelte der Timmerlieden , ftapelen de Kiel in 't mid-

den, en doen haar aan de einden ryzen, of, om volgens het kunfl-woord

ic fprecken , zo geeven zy haar een bogt , op dat het water naar het mid-

den, alwaar de Pomp-food is, loopt; maar wegens het verfchil van water-
*
dragt, is deeze reden niet goed: zo hun voorneemen is geweeft het Schip

het doorzetten te beletten,gcevende aan dc Kiel een tegen gefielde kromte,

hebben zy meer reden gehad, hoe wel deeze kromte meer dient om de Sche-

pen niet door gezet te doen fchynen , als om bun wczentlyk het doorzetten

tc beletten ; het is tegenwoordig buiten gewoonte om kromte aan de Kiel

te geeven.

Alzoo de Naadt van de Sand-flrook met dc Kiel gekalfact moet wor-

den, maakt men op de Kiel een fponning om deeze Sand-ftrook te vatten.

Ziet hier dc regels der maatcn door verfcheide Timmerlieden goedge-

keurd. De hoogte of lood • regte zyde van de Kiel is \ van zyn lengte

in duimen gebragt , of , het geen het zelfde is, de lood-rechte hoogte van de

Kiel boven de llapelingen welke haar dragen , is i linie, 6 punten per voet

van zyn lengte; de Kiel heeft deeze zelfde hoogte, in haare geheele lengte.

Dc Horizontale Breedte van de Kiel in 't midden, is 10 linièn 8 punten
per duim van haare hoogte; vermindert } deel na haar uiteinde.

Men gteft de Kiel meer hoogte dan breedte, om dat dc Laflên aan

dee-

•
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Jeezen kant met dat inzicht genomen worden , en dat zy door de gelyk-

heid van (lof veel fterker is.

De diepte van de Sponning van do Kiel , wordt gefchikt naar de dikte

van de laagfte plank die, Sant-ftrook genaamd wordt.

I L

Van de Steven-loep, of Slemp-bout , I.

Et ftuk dat de Kiel naar voren eindigt, wordt Steven -loop genaamd

;

het is met een las aan de andere (lukken van de Kiel va(l, maar het heeft

naar het voor-einde een bogt omtrent een verdek , welke dient om hem
met de Steven famen te voegen.

De Steven -loop heeft de zelfde hoogte als de Kiel, uitgenomen in de

hals , daar een tam gemaakt wordt , welke de verlenging van de Kiel maakt;

men laat op deeze plaats meer dikte ; zyn breedte ie getyk aan de Kiel

door het einde dat aan hem vaftgemaakt wordt , en 't andere einde is

gelyk aan de dikte van de Steven daar hy aan gelaft wordt ; men bewaart

in de hals van de Steven-loop een unt of hieling , om de Schegge op te zette.

I 1 L

Van ie Ttgen-Kitl, u.

O E Tegen-Kiel (•) beftaat uit groote (tukken hout , welke men op de Kiel

legt, om dezelve te vcrflerkcn , en om de naarstigheid der buikftukken naar

voren , en naar achteren te verminderen.

De Tegen -Kiel van voren, gaat van de Binnc-Stevcn, met de welke

dezelve verfcherft is, tot aan het evenwigtig fpant van voren; die

van achteren (trekt zich uit van de Achter•(leven (met dewelke zy door

een knie t' faam gevoegt is) tot aan het evenwigtig fpant van achteren;

de Binne-Kiel van voren is aan de Binne-Kicl van achteren door een plank

van 3, 4, 0/5, duim dikte, volgens de Charter der Schepen vaftgemaakt :

het is op deeze plank dat de fpanten der Schepen worden ingewerkt om de kiel

niette verfwakken, en om dezelve des noods zynde beter te kunnen verande-

ren.

(•) Men dient xich hier gedachtigte maaken dat de Franfche in hun meefrc plaitfen ,700
nici voorr.en i.yn van iwaar hout als in Holland , doch dit gebrek «ecten ly goed te

maaken met aan de Kiel, in de plaats van een Binne- Spong te geevcn, dat zy een (luk

op de Kiel plaatfcrt , langs de Kiel heenen 't gene haar eerft voor Binnc-Spongen dient : het

zelve doen zy ook aan de Voor-fteven en aan de Achter-Heven , van wei>;c üukken de vol-

gende Amkeu de beichryving geevcn.
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reo. Deeze plank wordt mede Tegen-Kiel genaamd, dus kan men ieggen dat

de Tegen-Kiel van voren tot achteren gaat, opmerkende dat het zelve »an

de einden, in dikte vermeerdert.

Men legt fomwyl onder de Kiel , waaneer zy befchadigt is, een (luk dat

men meede Tegen of Loofe-Kiel noemt, en 't welk met een dient om de

Schepen het afdryven te beletten.

De Tegen-kielen voor en achter hebben ieder 3 van de kiels hoogte , en de

breedte is zo veel als deeze (lukken kunnen hebben , mits dat zy niet meer
dan de breedte van de Kiel is.

I V.

Fan de Fm-jlnen, C.

1Hoofd- J)e Voor-fteven beftaat uit een of meer kromme (tukken hout, welke men
aan de kiel, of liever aan de Steven-loop , door een verfcherving voegt,

zo als de (lukken van de kiel aan malkander gevoegd zyn ; hy eindigt het

Schip van voren; men maakt die gemeenlyk van twee (lukken aan mal-

kander gelafl.

De LafTen van dc Voor-fteven hebben voor haare lengte, ten minde

viermaal de kiels dikte.

Vermits de huidplanken en de barghouten naar voren op de Voor-fte-

ven eindigen, maakt men een fponning M, om dezelve daar in te vatten.

Men is gewoon de Voor-Heven te merken , dat is te zeggen , dat men die

volgens een lootrechtc Lyn, in voeten verdeeld: deeze vcrdeelingen zyn

van groot gemak in dc toeruiling, om de waterdragt der Schepen van vo-

ren te kennen.

De breedte des Voor-ftevens is gelyk aan de breedte der kiel van onde-

ren ; zyn dikte op deexe plaats is gelyk aandc kiels dikte; maar dezelve

vermeerdert ^ liniên per duim van zyn breedte naar boven : te Brtji maakt

men de geheele Voor-fteven van eene gelykc dikte.

Men heeft in het XI artikd van het eerfte Hoofdftuk van de Lootrechte

hoogte des Voor • (levens gefproken , en men zal in 't volgende Hoofd-

ftuk aanwyzen de manier om zyn kromte te trekken.

V.

Van de Binnt firoen van worm t of vsel van dt vttorjle Binne-Jlevtn , E.

Df voor Binne-fteven is een krom (luk gemeenlyk van twee (hikken ge-

maakt , men plaatft het uitgebogene gedeelte van de Binné-fteven op de

holte van de Voor-fteven , het dient om dezelve tc verftexken, en om hem
be-
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beter met de 'kiel te verbinden ; de Laflen van de Binne- (leven moeten

zo verre mogelyk is van die der Voor-(leven af zyn, waar door het ver-

band beter is.

De Binne-fteven is aan de Voor- (leven met groote (pykers vaft ge-

maakt, die men door de holle zyde van de Binne-fteven (laat, en wel-

ke f deelen van de Voor-ftevens dikte moeten diep gaan.

Men maaktze van de zelfde breedte en dikte ah de Voor-fteven van on-

deren , maar zyn dikte is over zyn geheele lengte gelyk ; fomwyl formeert

het onderfte (luk van dit flemphout een knie, wiens Horifontale einde de

Binnen-kiel bedekt, en de lootrechte (leunt tegen de Voor-fteven , maaken-

de het begin van de Binne-fteven : als dan kam men dit fluk de knie van de

Voor-fteven noemen; want wanneer het onderfte deel van het flemphout

deeze knie niet formeert, is men genoodzaakt 'er een aan te voegen , welke

het zelfde verband met de Kiel en de Voor-fteven

V L

Van de Worpen , o.

voorde en het en achterfte gedeehe is noch verbonden door krom-

me Hukken hout, Worpen genaamd ;
gemeenlyk beftaat ieder Worp uk

twee (tukken.

V I I.

fan de Acbter-Jltven, B

De Achter-fteven is een recht ftukhout 't welke het achterfte gedeelte
lHoefB_

der Schepen bepaalt ,* men plaatft het byna lootrecht op het uiterfte van «to«

de kiel, op die plaats welke men de hielling noemt. Arl
-
»*•

Dit (luk moet wel vaft gezet worden , wyl dit het Roer draagt , en dat

hier op de Huid • planken , welke de achter • fnydingen bedekken , eindi-

gen; het is om de einden deezer Huid -planken te vatten dat men aan de

Achter-fteven , een fponning L, gelyk aan de Voor-fteven maakt.

Men verdeeld de hoogte van de Achter-fteven, gelyk als men die van de
de Voor-fteven gedaan heeft, in voeten, om de waterdragt van achteren

gemakkelyk te kennen.

De breedte van de Achter-fteven is gelyk met die van de kiel; men ver-

meerdert deflclfs breedte naar beneden 5 linièn per duim van de kiels dikte,

.cn aan zyn bovenfte einde wordt hy j deezer breedte vermindert; men kan

L 2 zefs
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MAFTEN DER STUKKEN,
zeifs het benedenfte van de Achter-lieven zoobreedt roaakcn ah bet (tuk Ij-

den kan.

Hy wordt door een fterke Pen met de kiel te fatnen gevoegt, welke Pen
in een gat fteekt, dat byna aan 't einde van de kiel is.

VIII.
Van de achterjle Tegen- of Looze -Steven. D.

De looze Achter -fteven, is een recht ftuk hout, gelyk aan de Achter-

fteven; het is naar buiten aan de Achter -fteven geplaatft, wanneer het

Schip geheel gehuit is, en aan het zelve is 't yzerwerk van 't roervaft;

de Achter -fteven en de looze Achter -.fteven zyn aan malkanderen door

yzere bouten, op yzere ringen vaftgehecht: men flaat dezelve van buiten

het Schip in.

De Looze - fteven , is
,
geryk de Achter - fteven , aan de kiel gehecht door

een Pen, dietuflehen de twee fand- ftrooJcen, welke buiten de Achter- fte-

ven uitfteeken doorgaat, welke Achter -fteven, om deeze reden , in zyn

geheele breedte is ingefneden naar de dikte der planken ; zyn dikte is ge-

lyk aan die van de Achter -fteven, zyn breedte beneden aan de Pen, is

gelyk aan de helft van die der Achter-fteven, en naar boven vermin-

dert hy J.

Men nosmt roede Looze-fteven , een ftuk hout 't welk men van bin-

nen in 't Schip plaatft; het zelve wordt aan de Achter-fteven gevoegt,

zodanig als de buitenfte Achter-fteven ; dit ftuk is niet in de Plaat

verbeeld.

I X.

Vm de Knie v*n de AtbXer-Jlevtn , F.

X*)e Knicvan de Achter-fteven is een ftuk hout met twee takken, op de wy•

ze als een winkelhaak, 't welk dient om de Achter-fteven aan de Kiel tc binden:

een uk lege op de Kiel, en is met de Tegen- kiel aan eengelaft, aan de welke zy

met yzere bouten, op yzere ringen vaftgemaakt, gehegt is , men (laat dezelve

onder de kiel in; dc anderen tak, die lootrecht ftaat
,
paft net op de bin-

nenfte voorzyde van de Achter-fteven , alwaar hy vaftgemaakt is gelyk de

voorgaande aan dc kiel; en hy is met de binnenfte Achter-fteven door

een las t' famen gevoegd ; en om het naarsfen der Piek-houten te verminde-

ren, zo legt men een of meer kloflen op de kiel , en de knie van de Ach-

ter-fteven draagt door zyn waterpaflë-tak tot op deeze klos, en de lootjech-

te-tak op de achter Tegea-fteven; de klos, of kloflen, zyn met een pen in
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de Achter-fteven ingclaaten : men maakt deeze klos of kloflên niet ongelyk

aan een kegge, naar maate dat zy met het een einde van de Achter-fteven af-

wyken, om dat het knie een weidcr hoek zoude maaken.

De breedte van deezer knie moet gelyk zyn , aan die ftukken , aan welke zy

gehecht is.

Zyn dikte, in den hoek of den half, moet ten naaftenby gelyk zyn aan

die van de Achter-fteven, de takken verminderen volgens den omtrek van het

ftuk; men bepaalt hunne lengte niet, om dat men hun meer of min over de

Kiel en de Achter-fteven, doet gaan met ftukken die dikwyl een gedeelte

van de achterfte Binne-ftevcn en van de Tcgen-kiel maaken ; men bedient zich

van deeze ftukken naar 't nodig is, om de haaken te verfcherven,ende zwak-

ke plaatfen te verfterken ; de haaken zyn ten minften twee voeten lang.

Worpen zyn ten naaftenby rechte ftukken hout , die waterpas ge-

plaatft worden , in plaats dat dc Stutten lootrecht geplaatft zyn ; daar zyn

verfcheide flach van Worpen , Vrangen , Spiegel , Balken, en Banden, &c.

Het Worp van 't eerfte Dek is cigentlyk de laaifte Balk naar achteren

,

op het welk dc huid-planken eindigen , welke daarin een fponning gevat

zyn.diezich tot het midden van de Balk uitftrekt : bet is daarom dat dediepte

deezer fponning wordt bepaalt door dc dikte der huid- planken , waarom dit

Worp hooger geplaatft is dan de Balken van degeheele dikte der huid-planken,

zyis geplaatft by het meeft gezwollen of dikftc deel der randfoen-houten onder

de hek -balk, en is als de hek -balk op de achter-fteven en
;
de randfoen-

houten vaftgemaakt : zyn dikte is f van de kiels breedte , zyn breedte

is f minder als die der Kiel, zyn waterpas einde is een weinig fterker

als dat van de hek • balk , en zyn loortecht einde is gelyk aan de Balken

van 't eerfte dek ; daar zyn zo veel Worpen of Banden als 'er dekken zyn.

Tc Brejl hebben de Worpen geen fponning.de huid-planken worden vlak

op deeze Worpen genageld.

In 't Weftcn noemt men Balken alle de ftukken welke boven de eerfte

Balk na de Hek-balk zyn , en Worpen die gene welke 'er onder zyn.

XI.
Den Autenr befehryft hier bet werk tot de Spiegel meeft in den (maak van een

tonde of een gewronge Sp:egel, en op Plaat 111. retbceld hy de (hikken , die tot de
Spiegel gcbruykt worden, in den tin van een rietkante of platte Spiegel , waarop den lee-

xer of ecbruyker gelieve acht te geeven , om zich tuffchen bet weik van de i/i Plaat ea

ie 3* Plaat niet te verwarren.

X.
Van <fc IVorptn.

t 3



86 MAAT EN DER STUKKEN,

X I.

Van de Hek- Balk, N.

iHoor b.

£J£ Hck_bajk is een onderftut of kleine Balk die dwars over 't bovenfte

13. deel van de achter-fteven gaat, alwaar hy aan den zeiven gevoegt ii door

een inlhyding half in de Balk , en half in de achter-fteven , zynde op dee-

ze plaats vaftgehouden door twee bouten van buiten ingeflagen, en van

binnen op yzere ringen geflooten.

Dus is de Hek-balk ten naaftenby op de hoogte van 't hart van achte-

ren geplaatft , en hy eindigt met beide einden aan de randzoen - houten : en

formeert de drumpels der Kruis -poorten in de Konftapels kamer; hy

wordt door bouten in deezen ftand gehouden; men maakt 'er een fponning

in om de wulf- planken te ontfangen.

Zyn breedte is gclyk met die der kiel, en zyn dikte is een linie per

duim minder.

De Hek-balk heeft twee bogten, of kromtens, de eene waterpas, en de

andere lootrecht.

De waterpas bogt, is gcmeenlyk i van zyn lootrechte hoogte ; de loot-

rechte is 2 liniën , o punten per voet van zyn lengte.

X I L

Van de Banien cp de AcbterJltvtn , of Vrangtn in dt Spiegel, O.

13 It zyn (bikken hout {Hyk als die vzn de Hek-balk, en leggen evenwy-
dig ,doch zyn zo lang niet ; zy zyn

,
gclyk de Hek-baJk , aan de achter-fte-

ven en de randfben • houten vaftgemaakt , en zy vnllcn de tuflehen wydte
van de fhydlngen tot aan de worpen.

De Achterbanden , of Vrangen in de Spiegel , niet lootrecht gebogen
zynde , kan men niet eigentlyk zeggen dat zy evenwydig met de Hek-
balk zyn.

Hunne dikte is ten naaftenby | van de kiels breedte, en hun breedte

is 5 grooter als hunne dikte j hun einde is bynade helft dunner dan dat

van de Hek-balk.

XII.
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XII.
Van de Hek-Knitn, P.

En plaatfl binnen in het . Schip vier winkelrechte knien, welke Hck-
knien genaamd worden ; de Tak is net een keep in de Hek-balk gevoegd ,

en het Lyf gaat dwars over de inhouten : de een en de andere voet wordt

vaftgchouden door bouten, die en door de Inhouten, en doorde Hek-balk

en de Knien gaan waar van gefproken wordt ; zy zyn van binnen op rin-

gen gcflooten.

X I V.

Van de Randfien beulen, Q.

De Randfoen-houten zyn tw*e Hukken hout .welke, door hunne kromte,

een foort van cieraat maaken, zy neemen hunnen aanvang op de achter-He-

ven aan de ryzing der achterfle fnydingen, of de piek, en eindigen aan het

uiteinde van de hek-balk.

De Randfoen-houten zyn gehecht aan de achter-(leven en aan de einden

van de hek • balk met lippen ingelaten , en groote fpykers van buiten ingefla-

gen , en alzo zy door hun veresnmge niet het Broek-fluk een hef 1 naarsfig

fpant maaken, zo dienen zy tefamen voor het Iaatfte, of achterfle fpant;

bun zwaarte is gelyk aan de andere buik-Hukken.

X V.
VaM de (ï'indvccring- Stutten , C

Op
'

l ^er Randfoen-houten plaatfl men twee Hukken hout wat

krom naar beneeden, en die van boven een weinig naar buiten zyn gebo-

gen : om verftaanbaar en klaar te fpreeken , zo maaken zy van onderen een

gedeelte van de Zitter van deeze Spant, en van boven formecren zy Stan-

gen i men noetntze Hekfhmen, en zy zyn aan de Randfoen-houten door

een krommer gevoegt , welkers midden uit komt aan de t'famenvoeging

der Randfoen - houten met de Windveer - Hutten. Eenige Timmerlieden

noemen deeze krommen eerde Oplangen ; en de Hukken waar van wy eerfl

gefproken hebben , tweede Oplangen of Stutten.

De Achter-Heven , de Randfoen-houten ,de Windveeren , de Worpen en de

Hek -balk maaken te famen het gene men de Spiegel noemt ; het wordt

gemeenlyk op de grond te famen gevoegd, en men neemt hem in een

Huk op, om hem op zyn plaats te zetten.

^
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Voor deezen, als men de Schepen met een vierkante fpiegel maakte, plaat.

-

fte men Stutten of Stylen , welke lootrecht van de Randfoen-houte» afliepen

om aan dc Hek-balk te eindigen.

de Ribben van 't Schip; ieder Spant beftaat uit een buik-ftuk T,'t welk het

onderftc gedeelte van deezen halven cirkel formeert , en van ieder zyde

een zitter K, van een eerfte oplang T, van een tweede, en fomwyl van

een derde , en een opftut.

Alle deeze (lukken zyn dubbeld en aan ieder zyde evenmaatig geplaatft

;

zy maaken door hunne vereeniging een foort van een Cirkels gedeelte ; over

het welke getekende balken dwars heen leggen , en die men ook de balken

noemt , en welke aan de leden die deezen omtrek maaken door kniè'n
, d,

gevoegd zyn.

Indien men veronderstelt dat 'er geen verfchil van waterdragt van voren

tot achteren is , zo zyn alle de Spanten lootrecht op de Kiel geplaatft, zo-

danig dat de buikftukken en de balken de kiel rechthoekig doorfnyden. Het

gcheele lichaam van 't Schip wordt te Tarnen gevoegt, plaatfende op de kiel een

groot getal Spanten die zich door hunne famenvoeging gelyken , maar ten

opzichte van hunnen omtrek, met malkander veel verfchillen , ieder van hun

een byzondere omtrek hebbende die hem eigen is : wy zullen , in de vol-

gende HoofdrtuJtkcn fprc lan van de manier waar van men zich bedient om hun

beloop tc trekken ; het til voor het tegenwoordige genoeg zyn een denk-

beeld van hunne famenvoeging te gcevcn : waarom het genen wy van een

Spant zul len zeggen , op de andere toepaflclyk zal zyn ; maar men moet elk

van de flukken welke een Spant uit maaken in zo veel byzondere Arty-

kels befchouwen.

(•) Om tra goed denkbeeld vin de volgende ^rtHceU te misken moet men xich herin-
neren , dat de l-raniche , haarc Schepen niet in het hout brengen geiyk dc Hollanders , met
ille de houten in de kimmen , en op de berghouten tegen meikinderen te brengen , J.y

rechten cerft gelyk dc Hollanders.) haare gemaakte Spanten, daar ty het Schip op fchce-
ïcn, welke Spanten iv de naam geeven.van CntfU d, Gtktu, by ons ScheeMpanicn ge-
noemt , maar dan vullen zy haar Scheepen met Inhout alle in dc manier van Spinten u ei-

kenhouten xy zoo wel , ali de Scheer-fpanten : aan milkanderen bouten .laitcndc tuflehen
ieder Spant 4 a $ duim lugt of opening, welkers einde van de houten zy op cene hoogte
brengen, die ty Vüint iEmfttun Y noemen , die wy in 't vervolg Struk-weegers aulfcn
noemen, om dat die Weegers in otue HoUanfche bouw niet bekent ayn.



TOT DEN SCHEEP S-B O U JP, %9

XVII.
Vm de Buikjlukktn, of Prangen, T. (•)

IE Buikftukken zyn {lukken hout, die een weinig hol in hun midden
zyn , zodanig dat de beide einden van ieder Buikfluk , ten opzichte van

malkander, een zeer open hoek maaken, voor de Buikftukken in 't vlak,

welke midden in 't Schip zyn, zynde een weinig minder geopend voor Krom-
me Buikfluk ken, en noch minder voor de naarstige Buikftukken, en een

fcharpenhock voor de Piekhouten , die men ook Twillen noemt.

Het langde Buikfluk, en wiens einden de wydften hoek maakt, wordt iHoor»-

het groote Buikfluk genaamd; het is by 't midden van 't Schip geplaatft,^"',^

op een plaats die in 't voorgaande Hooftftuk bepaald is; van dit Buikfluk er is*

tot aan de voor-fleven en tot aan de achter-fleven , worden de Buikftukken

meer en meer korter, en hun hoek minder wydt,of, zo als de Timmerlieden

zeggen ,zy hebben zoveel meer intrekking, als zy meer van 'tgrootfte Buik-

fluk afwyken ; het welk oorzaak is dat men vlakke Buikkflukken noemt die,

welke het naafte by 't groote Buikfluk zyn ; men noemt kromme Buikftuk-

ken, en vervolgens naarsfïge Buikftukken, die, welke 'er verderaf zyn,en ein-

delyk Piekhouten ofTwillen wanneer zy de voor- en achter-fleven naderen.

Zy moeten alle op de kiel of tegen-kiel fteunen , want fomwyl pkatft

men voor , en vooral achter aan , verfcheide tegen - kielen , om een goed

fondement te maaken,en de naarsfender Piekhouten en Twillen te verminde-

ren :men voegtze aan de ftukken op welke zy ruften door twee fterke I

D

X V 1 I L
Vm de Zitten , K.

E Zittcrs zyn zeer kromme ftukken hout, welke op de buikftukken en

tufleheo de piekhouten verfchieten , dat is te zeggen , dat de Zitter op de

helft zyner lengte op zyde van het buikfluk geplaatft is, alwaar hy door

fterke fpykers, of door bouten is vaftgemaakt , welke door de geheele dikte

van het buikfluk , en de Zitcers gaan. Dus is het buikfluk op de helft van

de Zitters lengte verlengt , en het Scheeps omtrek lootrecht vergroot.

Men onderfcheid deeze ftukken in Zitters in 't vlak en in Stekers , of Ver*

keerftukken in de piek.

De Zitters in 't ruim worden op de buikftukken in 't vlak gevoegt , zo-

danig dat zy hunne ronde zyde naar buiten het Schip hebben, en de grootte

van de buik vermeerderen. De

(•) In verfcheide plutfen Vloer - houten genumd, om d« iy als de Vloer h«
Sdupmuke».

M
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De Stekers en deVerkeerftukken worden tuflchen dc kromme vrange en

de piekhouten gevoegt ; maar alzo hunne bultige zyde binnen Seheeps komt,

verminderen zy de groottens.

X 1 X.

Fan de Oplangen, en Stutten, T.

^^En gebruikt dit woord om daar meede de (lukken te beduiden , welks

dienen om meer lengte aan de anderen te geeven ; in doezen zin zegt men

Spant -flut, Op-ftut, Boeg-ftut Wulf-ftut, Hck-ftut, Oor-fturten; doch.

jiicr wordt van de Spant-ftutten gefproken.

De eerfte Oplangen, of Stutten zyn op 't eind der buikftukken ge-

plaatft , cn op de helft van de zitters lengte verfcherft , zodanig als de

zitter op het buikftuk is , zo dat de Oplang van het buikftuk door de zitter

vereen igt is, waar van het midden beandwoord aan de plaats alwaar het on-

derfte eind van dc Oplang op het bovenfte eind van 't buik/luk ruft; en hoi

is nodig dat men aanmerkt dat het eind van het buikftuk en het onderfte

eind van de Oplangen , het zelfde beloop als de zitter nemen.

Het onderfte eind van de tweede Oplangen, ruft op het bovenfte eind

van de zitter, cn dezelve zyn de helft hunner lengte met de eerfte Oplan-

langen verfcherft, zodanig als de eerfte Oplangen met de zitters zyn; du»

de famenvoeging van de zitter met de tweede Oplang , overeenkomt met
het midden van de eerde Oplang.

Men plaatft het onderfte eind van de derde Oplang , of de Hanger, op het

bovenfte eind van de eerfte, en is op de tweede verfcherft.

Alle de Oplangen worden op dezelve wys geplaatft, zonder zelfs de Op-
ftutten, welke zich tot aan 't dolbord uitftrekken uittezonderen , en het doo-

de werk bepalen.

De Oplangen zyn dan kromme ftukken ; de Maften van de Opftutten

hebben zelfs twee bogtcn, in een tegengcftelde zin, of als een S. om het

éoode werk van het achterftc gedeelte en van 't midden inwyking te gee-

ven ; maar het voorfte gedeche fpringt een weinig uit.

Men noemt Kluishouten, of .Apoftelen,dc ftukken, 13, welke in groot

getal geplaatft worden , cn zo dicht by malkander dat zy zich voor

in 't Schip raken, om deeze plaats, relke meer als alle de andere leid, te

verfterken ; haar naam heeft zyn oorfprong,om dat door deeze Oplang«n de

kluis-gaten, welke de gaten zyn waar door de kabels loopen, geftooken

worden.

Alle de buik- en piekftuklcn hebben voor hun hoogte in 't midden f van
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de kiek hoogte; hun breedte is \ minder als hun hoogte; de einden der

buikftukken zyn ten naaftenby \ minder als hun midden. De dikte der rit-

ters in 't ruim, zo wel als de ftekers in de piek zyn gelyk met die der Buik-

ftukken op de plaats hunner verfcherving , maar zy verminderen iB gedeel-

te aan 't bovenfte eind; desgelyks moeten de eerfte Oplangen van onderen,

welke de plaats hunner verfcherving met de zitter is, de geheele dikte

der zitter hebben, en Aaan 't bovenfte eind verminderen; decze vermin-

dering wordt voor de derde, en vierde Oplangen
,

gelyk mede voor de

Opftutten, waargenomen.

Men laat de Kluishouten en Apoftelen zo breed als de (lukken kunnen

uitleveren, en hun dikte is ten naaftenby gelyk met die der inhouten , wel-

ke op dezelfde hoogte zyn , of omtrent i van de kiels-breedte.

Het is noodzakelyk dat alle de inhouten van een zelfde dikte zyn , op

dat de huidplanken en de weegers nauwkeuriger te famen komen; maar

men konde hun van de geheele breedte der ftukken laaten
,
by aldien men

zorg droeg dat een geheel fpant van een zelfde breedte was ; dat is te zeggen,

dat, zo een buikftuk zeer breedt was ,de Oplangen welke 'er zich op verhef-

fen desgelyks waren , door dit gebruik zoude men veel werk en hout

fpairen.

De Hek-ftotten, ia ,welke het achter werk boven de hekbalk uitmaaken

,

zyn geen ftukken van zo veel belang, om 'er in dit Artikel de maatcn van

te geeven , alwaar wy niet hebben voorgenomen als van de voornaamfte

ftukken te fpreeken.

XX.
Van de Katte fpwen , U.

O K Katte-fporen zyneenige Spanten welke men op de Weegers binnen in

*t Schip om 't zelve te verfterken plaatft; zy hebben gelyk dc fpanten hun

Buikftukken, hun zitters, hun Oplangen, en Hangers, welke men ook

Steunders noemt; dceze ftukken zyn alle aan malkanderen verfcherft.

De Buikftukken der Katte-fporen worden onderfcheiden in Buikftukken in

't vlak en in Twillen , en de Zitters , in Zitters in 't ruim cn in Stekers in de

piek.

Men moet de Katte-fporen zodanig plaatzen dat zy lootrecht tuflehentwee

Poorten van de eerde laag ftaan , zo dat zy over een fpant komen , en dat

de verfchervingen der Katte-fporen
f
zich niet vlak over de verfchervingen

der Spanten bevinden ; de Poorten van de tweede la3g noodzaken dikwyf

om de fteunders van de andere gedeeltens der Katte-fporen aftefcheiden.

M 2 Men
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Men maakt een infnyding op alle de plaatfen alwaar de Katte-fporen het

kolfwyn en de weegers raken ; men verfterkt de verbindingen door fterke

fpykers die men een voet den een wan den anderen plaatft, en door bouten

welkevan buiten worden ingeflagen ; deaelve gaan door de Huid,de Inhoutcn,

de Wegers ,, en de Katte-fporen , en zyn van binnen op ringen geflooten
;

op bet midden van het buik ftuk van hetKatte-fpoor Haat men twee bouten,

of twee groote fpykers welke tot in de kiel gaan ; dus worden dezelve bin-

nen Scheeps ingeflagen; fomwylen.om het hout uit te fpaaren, worden de

Katte-fporen niet ingefneeden; maar men plaatft (lukken tuflehen de Wee-
gers die met haar gelyk zyn.

Men geeft de koopvaardy Schepen geen Katte-fporen , om het ruim mee
te belemmeren , en omdat dezelve, geen gefchut voerende, zy deeze ver-

binding kunnen miflen, welke echter zeer goet is; fomwylen worden de

kleine Oorlog Schepen niet als op hun tweede of derde togt met Katte-fpo-

ren voorzien.

Dc buikftukken van de Katte - fporen , hebben aan hun einden , op wel-

ke de ftuttcn rullen , omtrent het 3 of I van de kiels dikte ; voor 't overi-

ge, is de vermindering der zitters en dutten h zo als aan de gemeene.

fpanten.

De Heer Olhter is deeerfte, enmogelyk de eenigfte, welke yzere Kat-

te-fporen gemaakt heeft , erthy heeft dezelve niet. gebruikt als in 't Schip,;

de Alcidt.

Een Officier van veel verdienden, ltelde in een t' famenfpreking , een

geheele nieuwe manier voor, welke hier in beftond (dat mende fchuine

Weegers van wylcn den Heer Goubert , welke eenige gebreeken onderhevig

zyn , doch die ook groote voordeden hebben , zoude nalaaten ) en in deszelfs

plaats yzere Katte-fporen zoude maaken , dewelke aan ieder fpant , over de

welke zy dwars henen zouden gaan , vaftgefpykert zynde , het Schip een

goede verbinding zouden verzorgen: dit is Hechts een verbeelding, waar
van de uitvoer zeer ongemaklyk fchynt, doch welke echter wel nadenken,

waardig is.

Kolfwyn beftaat uit 3 of 4 groote ftukken hout, gelyk de ftukken

van de kkl door laffen t'faam gevoegt:.men plaatfl dezelve midden op

de

X X I.

Van 't Koljvyn, of Zaad-bout, Z;
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de buik en gaffel of fogftukken evcnwydig met de kiel, en dezelve ftrek-

ken zich van de (leven-loop tot op \ van de achtcr-fnydingen.

Boven ieder buikfhik, is het Kolfwyn li of 2 duim ingefneden , en aan de

buikflukken met blinde bouten vaft gehecht , welke ten naaftenby tot

op ! in de terugtrekking gaan; men moet vermeiden decze bouten in

de kloflen te Haan dewelke vulling {tukken zyn, die men tuflehen dc

twillen en de fogftukken plaatft.

Het Kolfwyn dient om de buikflukken met de kiel te vereenigen en te

verbinden ; de (lukken waar uit het zelve beftaat , hebben de kiels breed-

te, en hun dikte is de helft van die der kiel, men plaatft van twee tot twee

buikflukken een bout van onderen door de kiel geflaagen , welke door de

Kiel, het Buikftuk en het Zaad-hout gaat, op dewelke zy op een ring met

den (py (luit.

Niets zoude beletten van de Zaad-houten uit twee (lukken te rozaken, zo

als ten naaften by de gangen van de Galeyen ayn,

XXII:
Van ie Spooren der Maften, Plaat 1:

Dus noemt men een (amenvoeging van hout op de kiel gcplaatft, alwaar-

de Groote en dc Fokke-Maft ftaat; het Spoor beftaat uit twee flukken.of.

zy-planken , welke zich van 't cene katte- fpoor tot 't andere uitftrekken,

alwaar zy als een Zwaluwftaart zyn te faam gevoegt, eij door blinde bou-

ten en kniè'n worden vaftgehouden ; cindclyk voegt men 'er twee klamper*

aan, zo verre van- roaJkanderen als dc Groote-Maft over 't kruis is, dit

alles tc famen wordt het Spoor van de Groote-Maft genaamd.

De Fok ke-Maft heeft mede zyn Spoor welke niet van die van de Groote-

Mad verfchilt, als alleen daar in, dat deflelfs klampen gefpykert zyn, in

plaats dat die van de Groote-Maft - los zyn, op dat men dezelve een wei-

nig voorwaarts kan doen liellen.

Het Spoor van de Befaans-Maft is op het eerfte Dek gcplaatft, en beftaat

alleen uit twee ftukken hout; dikmaals beftaat het Spoor van dc Befaans-

Maft uit een (luk, dezelve ruft op het eerfte Dek , en dikwyls wordt dezel-

ve in de balken van» dit Dek ingeneut.

De Boegfpriet heeft geen Spoor, dezelve ruft op ea kuflê op het eerfte'

Dek geplaatft.

Het groote SpU ruft mede op een^poor , welk onder het eerfte Dek ge-

M 3 pjaatft :
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plaatft is, alwaar dezelve door een Berkoen geftut is welke op het kol-

fwyn ruft.

Het Spoor van 't grootc Spil beftaat uit een of twee ftukken', welke in

twee verdelo balken ingelaten ayn , en fteeken omtrent a a 3 duim boven

de overloops planken van dit Dek uit; men legt onder dit Spoor, zo wel

alt onder die der Befaans-Maft, een Clamai, door een fchoor, of Ber-

koen geftut.

XXIII.

Van de Kro^f 'rangen , R. S.

De Krop- Vrangen of banden in de boeg, zyn groote kromme ftukken

hout, niet winkelrccht, welke men op verfchillende hoogtens van 't Schip

plaatft, zodanig dat dezelve de voor-fteven en de kluis-houten rechthoekig

kruiflén, alle deezc ftukken zyn door nagelt en bouten, welke buiten

Scheeps worden ingeflagen ,
zodanig dat dezelve door de huidt , de kluis-

houten , en de geheele dikte derKrop -Vrangen heen gaan, en van binnen

op ringen wel vaftgehecht zyn.

Men plaatft 'er gemeenlyk 4 of 5 R. in 't ruim, van 't eind van 't kol-

fwyn tot aan het eerfte Dek , wiens overloops planken in een fponning

ruften op de hoogfte S. gemaakt; tuffchen het eerfte en tweede Dek,
plaatft men 'er twee, een onder de kluis-gacen, en de andere onder het

tweede verdek, op dewelke fomwyl de boegfpriet ruft en de overloops

planken van dit Dek einden.

Het bultige gedeelte der KropVrangen wordt geboogen , over een komftig

met de plaats alwaar men zich voorftelt het zelve te plaarfen , dat is te

zeggen, dat men hen nauwkeurig die gedaante geeft, welke het Schip van

binnen naar voren heeft , op de hoogte alwaar de Krop - Vrang moet ge-

plaatft worden; het welk veroorzaakt dat de takken van de Krop-Vran-
gen zo veel wyder hoek maaken , als dezelve hoog boven de kiel verhec-

ven zyn, en dut de onderfte ten naaftenby de gedaante van piek -houten
hebben.

Het is niet nodig dat het holledeel van de Krop- Vrangen een reguliere

form heeft ; de Timmerlieden Iaaten fomwylen aan de hals de geheele dikte

welke deeze ftukken kunnen draagen.

Het is klaar dat de verbinding zo veel te volmaakter is als de Krop-Vran-
gen een grooter lutgefcektheid van 't Schip bevatten, co een grooter getal

van
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van de inhouten bedekken ; in een woord , het ryn groote Kniè'n,aan dewel-

ke men omtrent ^ meer dikte, en tweemaal meer lengte, ah aan dekniën

van de verdekken geeft.

XXIV.
Van de Hurt- Planken, 13, 14.

Om het water te beletten van binnen in 't Schip te dringen, wordt het

buitende met Planken bekleed , welke zeer vaffc op de inhouten gefpykert

worden , en welke van voren in de fponning van de voor-ftevcn , cn van

achteren in de fponning van de achter-ftevcn , en van onderen in de fpon.

ning van de kiel eindigen; dceze Planken zyn het welke de Huk - Planken

13 , genaamd worden.

Oe Huit- Planken zyn niet den eencn met den anderen, door hun kant

in malkanderen , maar dezelve zyn fiechts nauwkeurig op malkanderen

gevoegt;de kleine tuflehen wydte welke tuflehen beide is ,en welke men de

naad noemt, is met Werktterk ingedreeven gevult; het welk men Calfa-

teren noemt.

De Huit- Planken zyn op alle de inhouten gefpykert; men draagt zorg

dat alle de einden der Huit • Planken , welke met malkandercn verfcherft

zyn, of (volgens het kunft woord) methaaken op goede inhouten uit-

koomen.

Men moet zeer wel acht geeven dat de haaken van een ftroking , of

vervolg van Huit • Planken , niet op de haaken van een andere ftroking

uitkomen, maar men verwyderd zo veel als mogelyk de haaken den eenen

van den anderen.

De Huit-Planken hebben tennaafbnby onder het eerde barg-hout dezelfde

dikte als dit barg-hout, en hun dikte vermindert evenredig tot aan de kiel,,

alwaar de Huit - Plank, welke in de fponning gevat is, en welke men Sant-

ftrook noemt, flegts de helft der dikte heeft van die welke het eerfte barg-

hout aanraakt; men laat hun alle de breedte en lengte welke de Hukken-

kunnen draagen.

De dikte der Overloops-planken
, 14 , is een vierde van de dikte van de

Balk , en de Overloops-planken van de Bak en Sclians heeft } van de dikte

der Verdeks Balken.

Het zoude langdradig zyn , om van alle de dikte der planken, welke men
vullingen noemt, in 't breede te willen handelen, men noemt hun vullin.

lingen.
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lingen, omdat zy waarlykalle de leedige plaatfen talTchen allede barg-houteo

vullen: het zal genoeg zyn van te zeggen, i. Dat zy van dikte verminde-

ren naar maatc zy van de water oppervlakte afwykcn ^ zodanig dat die

gene, welke boven het Raahoat komen, s duimen dik zyn. Ten »<• dat

de vullingen naar vooren van dezelfde dikte zyn als de barg-houten ,om dit

gedeelte te verfterken , en op dat men 't Anker te lichter op de Boeg kan

zetten. Ten 3* alzo deeze vullingen zeer veel bogt hebben , is men ge-

woon dezelve te buigen, en kromhout te verkiezen; maar wanneer men
ftoven heeft, kan men het hout genoegzaam week maaken, om.de rechte

Planken te buigen zonder dat dezelve fpringen. Ten 4* wordt het bo-

venfle van het doode werk gemecnlyk met Planken van Pruiflen be-

kleed , (•) om het eiken hout uit te fpaaren, en ook om dat het Greyneu-

hout veel ligter is.

XXV.
V<m de fTctgert, X, Y, Z.

Weegers zyn, om zo te fpreeken , de binnen-huidt ; dezelve formee-

ren de bckleeding van 't Schip van binnen, en verzorgen een zeer goede

verbinding.

Men Wagert gcmeenlyk zo veel vol als ledig , dat is te zeggen, dat men
de Weegers den eenen van den anderen op een affhnd gelyk aan hun breed-

te phatll, om dat -de lucht tuflehen de inhouten kan fpeden en dezelve

opdroogen.

Daar zyn 'er , welke de Weegers over de Inhouten infnyden.en worden
dan fluyt-ftukken genoemc ; maar andere leggen dezelve vlak , en deeze
drukken de Inhouten met keggens tegens malkandcrcn.

Eindelyk plaatfen eenige de Weegers evcnwydig met de Kiel, en ande-
re plaatfen dezelve fchuin, zodanig' dat zy zich naar de voor- en achter-He-

ven verheffen; hun voorneemen is het Schip het doorzetten te beletten;

maar deeze fchikking der Weegers veroorzaakt groote onköften in geval
van vertimmering der Schepen.

Wanneer men waterpas Wagert, worden de Weegers het naafte by de
Kiel, Vloer-weegers , of Buik-denningen genaamd; die gene welke 'er bo-

'ÜLf
3™ ï

wordenStuyk-w«ge". Y.genaamd, en die welke noch hoogerzyn,
worden Kim-weegers, y , genaamd.
De dikte van alle de Weegers, of Stuyk-weegers, is j van de Kielsdikte,

«e andere zyn een weinig dunder. Men

4'itn
°° no*men de Fraafch< & Greyoe Deden , om dat zy die meeft uyt de Oofl-Zee
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Men Iaat hun de geheele kngte en breedte , welke de (tukken kunnen
draagen.

Zy zyn aan de Inboucen door fterke nagels vaftgcraaakc

XXVI.
Van de Barg-bouttn , 15.

De Barghouten, welken fomtydsoneigentlyk Senten genoemt worden
, zyn

zwaars planken, veel breeder en eens zo dik als de andere; alzo dezelve

banden romddTomhet Schip op verfchillende hoogtens maaken , dienen zy om
het zelve te verbinden , en maaken een ukfpringing die han een goet

aanzien geeven.

De ftukken der Barg-houten , zyn den eenen aan den anderen door bal-

ken verbonden , en aan de Inhoutea door twee nagels en twee bouten,

welke op plaaten gehecht zyn , van binnen vaftgemaakt.

Daar zyn gemeenelyk twee Barg-houten onder ieder laag ; wy zullen in

't vervolg de manier aanwyzen om dezelve te trekken ; het zal voor 't te-

genwoordig genoeg zyn , te zeggen , dat men zo veel als mogehyk moet

vermeiden, dat zy niet door de poorten worden doorgefneden , en dat het

tweede Barg-bout zodanig gelegt moet worden , dat het zelve door de laatfte

poort van achteren, die het zelve een weinig doorfnyt, henen gaat: zy gaat

vervolgens geheel langs en onder de poorten van de eerfte laag tot naar

vooren, alwaar zyeen weinig onder de laatfte poort van vooren eindigt;

de andere Barg-houten , welke men 'er boven plaatft, volgen de ftrook

van deeze.

Ik zal hier een weinig breedtvoeriger over de breedte en dikte der Barg-

houten fpreken , om dat het nodig is hun afmeetingen tc wecten om een

goed plan te maaken.

De Barg-houten van de eerfte laag zyn byna zo breed als de Kiel, en

hun dikte is 5 liniën 9 punten per duim hunner breedte.

Het derde Barg-hout heeft } minder breedte als het tweede, en zyn dik-

te is 5 liniën 9 punten per duim zyner breedte.

Het vierde Barg-hout heeft een !» minder breedte als het derde, en zyn

dikte, is 5 liniën g punten per duim zyner breedte.

Het vyfde Barg-hout heeft } van de breedte van 't eerfte, en zyn dikte

is 5 liniën 8 punten per duim zyner breedte.

De breedte der Raahouten is tuflehen $ en j van de breedte van 't eer-

fte Barg-hout; hun dikte is 5 liniën 8 punten, per duim hunner breedte.

N De
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De lyften van de Gillingen van de Groote-Maft , en de Fokke-Maft , heb-

ben voor hunne breedte 6 linièn , 6 punten per duim van de breedte van

't eerfte Barg-hout } hun dikte is $ linièn , 8 punten per duim , hunner

breedte.

De lyft van de tweede Gilling van achteren , heeft voor zyn breedte 5
Hniè'n, 8 punten per duim van de breedte van het eerfte Barg-hout; zyn.

dikte is 5 linic'n , 6 punten per duim zyner breedte.

De lyft van de derde Gilling van achteren , heeft voor zyn breedte 5 li.

nifln per duim van de breedte van 't eerfte Barg-hout, en zyn dikte is 5 li-

Uien, 6 punten per duim van zyn breedte: deeze Jyften worden gemeenlyk.

met eenig fchaafwerk verfiert.

mui verdiepingen van uitmaaken
; zy dienen om de beide zyden van het Schip

jen eenen met den anderen te verbinden; om het gefchut te dragen en het

Volk te huisveftcn: de Kooplieden bedienen 'er zich van om de Koopman

-

fchappen, welke voor 'tvogt moeten bewaart worden, te bergen,

i Hoofd- Alzo de Schepen wyder over 't eerfte, dan wel over 't tweede Dek zyn ,

4™
x

en alzo de ftukken van de eerfte laag , zwaarder zyn als die van de twee-

de, zo moet derhalven het eerfte Dek fterker zyn als het tweede; en dit

wederom, om dezelve reden, fterker als het derde of de Back- en Schans.

_ De zwaarfte Schepen hebben 3 geheele Dekken met een afgefneeden Dekr
welk men Schans of 't Half-dek noemt: andere van minder grootte hebben

twee en een half Dek ; eindclyk zyn 'er Fregatten welke flegu een Dek
hebben , met een Koebrug om 't Scheep* - volk te bergen.

De Dekken worden geformeert door de Balken , de Banden , en Balk-wee-

gers, de Watergangen , en Lyfhouten, de Schaarftokken,deVerdeks-bal«

ken en Ribbetjes , de Clamaien.de Kniën.enz. Wy zullen alle deeze ver-

{fchillende ftukken in zo veel verfcheidc Artikelen doorloopen.

XXVI I.

Van de Verdikken, Plaat t.

jHoo»d-De Verdekken zyn de Vloeren van een Schip, welke 'er de verfeheide

XXVÜL
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XXVIII.
Van de Balken en Verdeks-Balken , &. a. X. Y.

JL/E Balken zyn die binten welke de vloering of dek-planken der Schepen

onderfteunen; de Verdcks-balken zyn kleine Balken i men noemt dcsdve

ook Ribben of Grieten.

De Balken zyn geftut en te faam gevoegt aan de einden met een fwa-

luwftaart, op 't gene men de Balk-weegers noemt.

Wat meer it,zo zyn zy zeer fterk met hun einden tegen de Inhoutcn ge-

voegt, door middel van twee winkel regte (tukken, of Kniën, die fomwyi

van yzer en fomwyi van hout zyn.

Daar word vertilt dat decze üalkcn een weinig bogt of lootrechte krom-

te hebben , om aan het afloopen van het water behulpfaam te zyn ; deeze

bogt maakt ook dat de ftukken minder te rug loopen , en dat zy gemaklyker

weder worden te boort gehaalt.

Men noemt het de Groote-BaHt.dic de welke de langde, en in het groot-

fte Spant geplaatft is.

Daar zyn aan het eerfte Dek 25 of 30 Balken, meer of min, volgens de

grootte der Schepen, en de deugt van het hout welk men gebruikt; men
plaatft'er 2 of 3 meer aran *t tweede Dek , wegens het uitfpringen van de

Spiegel: alle decze Balken zyn niet gelykin degeheele Scheepslengte ver-

deeld, want men plaatft'er tweeby de Fokke-Maft, een naar voren, en een

naar achteren , een om de beetings te verfterken , twee op zyde van het Ca-

bclgat , twee by 't Groote-Luik , een van voren , en een andere naar achte-

ren de Groote-Maft, een om de Groote-Knegt te verfterken , een naar vo-

ren, en een naar achteren van 't Grootc-Spil, twee op zyde van de Kruit-

kamer; de plaats der andere is niet bepaalt, men plaatft ook een Balk voor

en een achter de Befaans-Maft, maar wanneer twee balken zeer wyd*t van

malkanderen leggen
, draagt men zorg om tuflehen hen fterke Verdcks-Bal-

ken te plaatfen , op dat het Dek altydt dezelve vaftigheid heeft.

Dikwyl , wanneer men geen hout heeft dat zwaar genoeg is om hen

uit een ftuk te maaken , zo voegt men ze by malkander , cn daarom zyn

«y niet te minder goct.

De Balken zouden veel fterker zyn zonder veel zwaarder te weezen , zo

mea van hun breedte afnam om hun hoogte of dikte evenredig te vermeer-

dcren; maar in dit geval moeit men de afftand der Dekken van malkandc-

N 2 ren
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ren een weinig vermeerderen , op dat men onder de Balken konden door-

gaan, zonder te vreezen van zich bet hooft te ftooteo.

Omtrent de \ van de ruimte begrepen tuflchen hetKolfwyn en het eerfte

Dek , plaatft men een rey Balken redelyk ver 'van malkander ; zy ver-

kerken den Bodem van 't Schip, en dienen om Koe-bruggen te maaken
voorde vertrekken van 't ruim, waar om men hen valfe-balken noemt;

men plaatft 'er een op ieder zyde van de Groote-Maft , een naar 't Groote-

Luik, een naar voren om 't fchot van 't Kabelgat te (latten, een naar ach-

teren alwaar het fchot van de Brood-kamer (leund.

Het vierkant van de valfe-balken is omtrent 3 linièn, 6 punten per voet

van hun lengte.

Het Vierkant van alle de Balken van 't eerfte Dek , is 4 linièn per

voet van hun lengte, dus verminderen zy van dikte naar voren, en naar

achteren ,
evenredig van de vermindering hunner lengte.

Hun bogt is gemeenlyk 3* of 4 linièn per voet hunner lengte.

Het vierkant der Balken van 't tweede Verdek , is de 3 van die van 't

eerfte Verdek, dat is te zeggen, dat de overeenkomft der Balken van 't

tweede Verdek , is aan die van 't eerfte , als 3 is aan 4 ; en deeze zelve

evenredigheid wordt tuflchen het derde met het tweede Verdek waarge-

nomen , enz. hun bogt is van 4; a 5 linièn per voet hunner lengte.

1 )lt is een Balk een weinig boven het rweede Verdek geplaatft, om de

Boegfpriet te verfterken ; het zelve dient tot een Drumpel om in 't Galjoen

te komen.

Het woord Slot-hout van de Boegfpriet wordt weinig in 't Wcften ge-

bruikt; de Balk waar van hier wordt gefproken, en die men op de hoogte

van de Drumpels van de eerfte laag legt, wordt gemeenlyk de Balk van de

Luis plegt genaamd , zyn voornaamfte gebruik is het voor werk te verfteT-

ken ,en de reifing van de Luis-plegt te ontfangen*

Iktisdienftigom eeiv breedvoeriger befchryving tc geeven,dan men ge-

daan heeft, op wat wyze de Boegfpriet vaftgemaakt is: aan zyn binnenfte

einde is hy gedut door een groot Stuk hout, ingefnede en gebout in de

Balken van 't eerfte Verdek voor de Fokke-Maft: dit ftuk wordt de Twil

ctf Klo» genaamd ,
op de voorfte Verdeka-Balk zyn twee ftuttea,of breede

XXIX.
Fan bet Slotbout van de Boegfpriet, Plaat r.

ftuk
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ftukkenhout, die in de infnyding van de Verdekt - Balk van het tweede

Verdek fluiten , welke boven die van het cerfte Verdek geplaatft is, alwaar

deeze zelfde Stukken hout mede te famen gevoegt zyn : en alzo deeze Stuk-

ken zich te famen voegen, maakt men 'er een gat in, door het welke de

Boegfpriet gaat eer dezelve op zyn klos komt; deeze beide Stukken worden

de Zy-frylen van de Boegfpriec genaamd , en deeze Stukken met de Klos

noemt men gemeenlyk het fpoor van de Boegfpriet.

XXX.
Van ie Clamaien tujfcbtn de Balken , Plaat i.

He. zyn Stukken hout , welke van de eene Balk tot de andere gaan, al-

waar hun eindens in de infnydingen aan de Balken gemaakt vaftgehouden

worden: dezelve dienen om de Verdeks-Balken, en de Ribbetjes te ftutten

en te verfterken. XXXI.
Fan ie Banief Balk-fFeegm (•). Z.

O^1 zyn foorten van Banden, of zwaare Stukken hout, welke zich van

de Voor-fteven tot de Randfoen-houten uitftrekken ; necmende de gehecie

binnen omtrek van 't Schip op de hoogte der Verdekken , zodanig dat

dc Band-weeger op alle de Oplangen ruil, aan de welke zy door twee fpy-

kers vaftgehecht is, welke door dc Band-weeger henen gaat, en tot in het

inhout dringen, omtrent Jdeelen zyner dikte.

Deeze Band-wecgers onderfteunen de eindena der Balken, in dewelke zy

met zwaluw-ftaartcn zyn ingelaaten.

Dc Stukken, die deeze Band-weegers uitmaaken, worden met haaken tefaa-

men gevoegd , en men moet vermeiden dat de haaken niet over die van dc

watergangen , noch die van de Barg-houten , ook niet over de poorten, koo-

men ,op dat de waterpafTen verbinding zo veel te fterker zy.
*

De dikte der Band-weegers van 't eerfte en tweede Dek , moet dubbelt aan

diederWeegeringen zyn,of gelykaan de helft der Inhouten op dewelke zy

ruften ; men behoud hun alle de breedte welke de Stukken kunnen leiden.

XXXII.
(•) Om dit en hetu Artikel wel te verdaan , moet men weeten dat de Franfchen twee Band-

weegers op malkanderen leggen, die tv in hunne taal twee onderfcheide naamen geeven ; de
bovenfte noemen iv Bauimtrrti , ïynde die daar de balken op ruilen, of ingclaatea ;yn,.

«n dur handelt dit Anikel van , cn de onderfte die hier teegen nngelrgt worden aoerocai

17 Svn-»uifüiw, waar van in het 34 Artikel gefprooKen wordt.

Na
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XXXII.

Fan de Watergangen tf Binnt-klos (*). • i<J.

De ronteder Dekken, maakt dat het water na de zyde afloopt, al-

waar men een (hik legt , die de eerfte waterpafle plank van het Dek maakt,

en het begin van de eerfte recht ftaande planke, of weegers tuffchen dekt;

deeze ftaande weeger , die rontfom het gehecle Schip gaat , wordt fetwee-

ger genaamd ; maar de klos van de Watergang wordt by ieder balk , en

ieder griet of ribbe i\ of 2 duim ingelaten; en wordt ook by ieder ftuin-

der ingezaagt, fomtys op de helft van de ftuinders dikte, en fomtys de ge-

beele ftuinders dikte.

De Klos ruft op de Sleutels , welke Stokken zyn, die zich van de ee-

ne Balk tot de andere uitftrekken
; zy zyn op de Balken gefpykert

,

en door boaten , welke door de Huidt , de Inhouten , en de Watergang

henen gaan, op de Inhouten vaftgehouden , en van binnen op plaaten

geklonken.

Het is in de Klos van de Watergang , en in de Setweeger dat de Spie-

gaten geftoken worden daar het water door loopt.

De Klos van de Watergangen , moet , behalven de uithakking van de wa-

terloop, dezelve dikte op de Balken houden als de Schaarftokken.

De Setweegers hebben nooit te veel breedten, en men laat hun de gehee-

le lengte der ftukken.

XXXIII
Van de Lyf boutm. 17.

Lyf-houten zyn ftukken gelykformig aan de fchaarftokken , welke

rontfom het gehecle Schip gaan, gevoegt aan de Kloflen van de Water^ angen

;

hun dikte is ten naaftenby dezelve als die der fchaarftokken, hun breedte

is ten naaftenby gelyk aan hun dikte driemaal genomen ; aangaande hun-

leng-

(•) Om tich in de naamen of de uitlegging Tan dit , en het volgende Artikel, niet te

rerdwaalen", moet men weeten dat de I'ranfchen in hiare groote Schepen twee Watergan-
gen lergetii eikanderen icggen ; de eerfte , die ly teegen de inhouten aan Toegen en den wa-
terloop in hakken , noemen ly Geuturt , maar in Holland , op de plaatfen daar deexe ftuk-

ken wede verwerkt worden, worden ly de Klo* van de Watergang genaamd, dui nillen

wy die ook KU» noemen ; en.het tweede ftuk dat hier tegen aangewerkt wordt noemen
xy Fw»n de Gmmrt; en deete ftukken worden hy ons watergangen of Lyf-houten ge-

naamd, maar de Setweegïr noemen zy Sirrt Gnuitn , en Tan deexe dik Hukken wotJt

ia dit en in het volgende Ajükcl gefprokca.
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lengte dezelve is onbepaaIt,aIzo wel als die der Watergangen, der Schaar-

ftokken, der Barg-houten, der Banden, en der Balk-weegers , cm dat men
genoodzaakt is dezelve den eenen naar den anderen met verfchil van lengteas

te doen vcrfchcrvcn , om dat de eindens van verfcfaeide deezcr Stukken

niet op dezelfde Scheeps-deelen uitkomen, in welk geval het Schip roer

onvolmaakt zoude verbonden zyn ; dit is het geen de Timmerlieden willen

te verftaan gceven, wanneer zy zeggen dat men de Haaken verfcherven

moet: het is mede nodig om acht op de Poorten te gceven; wanneer men
de Barg-houten, en de Balk-wcegers verdeeld , om deielvc zodanig te fchik-

ken dat de laflen 'er niet overkomen, om dat men zo vee! verbinding als

mogelyk is in deeze plaatfen , welke door de openingen der Poorten verzwakt

zyn , moet zoeken te houden.

Het gene hier gezegt is, kan mede op de fchaarftokken aangaande de Lui-

ken toegepaft worden : eindelyk moet men verzekert zyn dat alle de Stukken,

waar van wy gefprooken hebben, byna de eenige waterpaflé verbindingen

der Schepen zyn , en dat men dus zo veel zorg als mogelyk is moet dragen

om dezelve door de ontmoeting der Laflen , noch door de openingen der-

Poorten en der Luiken , niet te verzwakken.

XXXIV.
Van ie Balk-weegers. 18.

^^En noemt flniting in 't algemeen zeer dikke Planken, welke over de

Stukken op de welke zy ruften zyn ingefneden; in deeze zin kunnende

Balk-Weegers als een fluiting worden aangezien, en veel Timmerlieden

noemen dezelve in der daat de Balk-wceger ; maar andere hebben dcezen

naam behouden voor een Weegcr, welke voor deezen naaft de bovenfte Bant-

Weegcrs legde, en in de welke alle de Balken ingelaaten zyn.

Men vindt dit ftuk weinig in de nieuwe maakzels van Schepen , om dat

men de Knièn voor de allerhelle verbinding der Balken met de zyde van 't

Schip aanziet, en dat men gedacht heeft het beter te zyn licht te geeven, en

een plaats tot het inkomen van de Lucht aan 't einde der Balken te laaten „
om te beletten dat dezelve niet verrotten.

XXXV.
Van de Schaar -Stokken, c.

De Schaar-Stokken zyn rechte Stukken hout, welke men op de Balken

langs ha Schip plaatft, ten naaftenby evenwydigaan dcilcl&grootcn Ai.



en twee andere ryen op ieder zydevan ha Schip tuflehen die, van weke wy

komen te fpreken, en de Watergang ; dezelve worden li of a duim over

elke Balk ingekeept, en door gemeene fpykers , welke in de Balk col

op J van dellelfs dikte ingellagen worden ,
vaftgemaakt.

De Schaarftokken, zo wel van 't eerfte als tweede Dek, moeten 1 van de

dikte der Balken van 't Dek hebben alwaar _zy geplaatft zyn, en hun breed-

te moet dubbelt aan hun dikte zyn.

Zo men acht geeft dat, wanneer de Schepen opzetten, dat als dan alle

de Stukken van den Bodem by malkanderen tragten te komen , en in te-

gendeel die der Verdekken, van malkanderen tragten aftewyken, zal men
begrypen dat alle de Stukken, welke de Schaarftokken, de Band-weegers.de

Watergangen , enz. uitraaaken.wel met malkanderen vereenigt moeten zyn,

en aan de Balken en aan het voorfte en acheerfte deel alwaar zy eindigen

wel vaftgemaakt zyn ; in een woord het zyn Stukken waar van men niet

de minfte dienft moet verwachten , zo alle hunne deelen niet wel vereenigt

zyn,om op een zekere wyze een geheel te maaken.

XXXVI.
Vm de KnOftt. d.

IVlEn noemt Knien, Stukken hout welke twee takken hebben, dezelve

maaken een meer of min geopende Zwey, en dienen voor het gene dat de

Huii-timmerlieden kerbeels, en de binnelandfcheScheeps-timmcrlieden ver-

binding noemen: dezelve dienen om twee Stukken te vereenigen , welke men
ten naaftenby rechthoekig moet te Tarnen voegen; een der takken vandc knie

is fterk op een der ftukken vaftgemaakt , en de andere tak op het andere

Stuk welk aan het eerfte gevoegt moet worden ; deeze famenvoeging is zeer

vaft , cn in de Timmering veel in 't gebruik.

Wy hebben reeds van de knien van de Voor- en Achter-fteven gefproken

;

daar is mede een verkeert knie in 't Galjoen I, dienende om 't Galjoen aande

Voor-fteven te voegen; en de knien der Balken ,d, waar van wy zullen fpreken.

Wanneer de knien klein zyn worden zy knietjes genoemt, en worden ge-

bruikt om de Balken van de Schans, de Hek-balk, enz. te fluiten.

Boven de verbindingen welke de Balken door Banden, de Watergan-

gen , en de Weegers ontfangen , worden zy noch aan de Inhouten door

Knien vaftgehouden , waar van 'de eene tak ingekeept en aan de Balken

met fterke fpykers en booten op plaaten is vaftgemaakt; de andere tak

komt zo veel als mogelyk is op een Inhout, aas welk het is vaftgemaakt,

zo als het eerfte aan de Balk. Het
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De tak van bet knie dat op de Balk ruft , is dgentlyk niet inge-

keept, het is alleen ia een keep gevat wanneer de vorm van de knie

zulks vereifcht; dikwyl is dezelve aUeenig vlak 'er opgclegt en door bou-

ten vaftgehouden.

Men is fomwyl genoodzaakt een fchuineftrekking aan het lootrechte been

cc geeven, om de ontmoeting van een Poort te vermeiden , en ook mede
om dat het ftuk zulks vereifcht; want alzo de knièn (lukken zyn , welke

weinig gevonden worden , moet men die gebruiken , zodanig als doelre

voorkomen en gewaflehen zyn.

De fdiaarsheid der houte knièn is oorzaak dat men yzcre gemaakt heeft»

en dezelve zyn zeer goet,

Hoe dikker de knién , en hoe langer hun takken zyn, hoe beter zy zyn

;

hun breedte is van zo veel belang niet.

Men heeft tot een vraagftuk voorgeftcld , wat voordeliger was de knièn

waterpas , of lootrecht teplaatfen; zo men hun waterpas plaatfte, zoude

een der beenen op de lootrechte zyde van de Balk leggen , en de andere zoude

verfcheide Inhouten bevatten ; ten naaftenby gelyk de krop-wrangen ; maar

men is gewoon om hun lootrecht te plaatfen , of op de wyfe van de Inhou-

ten, om dat zy in deeze geftalte de Balken dragen, en de Band-weegers

,

de planken welke tuflehen de Poorten zyn, en de Inhouten te ftamca

XXXVII.
Van ie fVrjf- Houten , of Leijert.

X)lt zyn Stukken hout welke naar 't buitenfte van 't Schip gevoegt , ea

over de Barg-houten ingekeept zyn; dezelve (trekken zich van 't tweede

Barg-hout tot aan het Dolbord , hebbende het beloop van de Oplangen

;

men plaatft 'er drie aan ieder zyde, welke tot bewaring der Huidt planken

dienen wanneer men gefchut, of vaten infeheept; zy worden op hun plaats

met twee nagels, op ieder Barg-boot vaftgemaakt.

XXXVIII.
Van het Roer, Je Roerpen, en van zyn Luiwagen. 19.

J-Je: is bekent dat het Roer een ftuk hout van een zekere breedte is, iHmu
door haaken en vingerlingen aan dc Achter-Heven vaftgemaakt, waar door

hetzelve lings en regu kan drajen, volgens de Cours welke men begeerd

O te
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te Zeilen. Aan de zyde van het Schip, alwaar dezelve fchuin is ge-

hakt, heeft hy dezelfde dikte van de Achter-fteven; men is gewoon het

zelve in een fwaluwftaart te fnyden , dat it te zeggen ,dat hy dikker naar

buiten is als aan dc zyde van de Achter-fteven
,
op dat de hoek welke hy

met de kiel maakt minder bot zy.

Het gedeelte van 't Roer 't welk aan de Achter-fteven raakt is van yken-

hout ; het overige , het welk de Scbegge van 'tRoer genaamd wordt , is van

hgter hout, als by voorbeeld van Dennen-hout.

De Roerpen is een Handboom , of een lang ftuk eyken noot , welk roet het

esne eind in een gat boven in 't Roer gemaakt , ftcekt ; het zelve dient om
't Roer te doen beweegen.

De Luiwagen is een Boogs-gcwys ftuk hout, welke aan het tweede Ver-

dek in de Conftapels-kamer wordt vaftgemaakt, op 't welke de Roerpen:
loopt wanneer men hem doet beweegen.

Ziet over de Pnpm'm van 't Roer bet i* Hoofd/luk , Art. XIX.

O Et is bekend dat aan ieder zyde van de Groote-Maft, twee Pompen
ftaan , om het water , welke in 't Schip komt en in 't ruim loopt uit te pom-
pen; dezelve moeten beneden tuflehen twee fiuik-ftukken komen, hun
boven einde wordt met een galg vaft gehouden, welke met eene dient om
de Gekftok te plaatfen , die de Zuiger doet beweegen.

De Pomp-Sood is- een vierkante ruimte rontfom de Groote-Maft, met

planken bekleed, welkezich langs de geheele hoogtevan de Kiel uitftrekken ,

.

om te beletten dat de ballaft en de vaten de Pompen niet befchadigen.

OEt Spil is een lootrechte afgefnede Kegel, in welkers bovenfte eind

verfcheide gaten geftoken zyn, om 'er Windboomen in te zetten. Hy ftaat

vaftgenoeg op dat het volk, daar aan windende, .het werk kan doen

waar toe veel kracht vereifcht wordt.

Daar zyn 3 Spillen in de Grootfte Schepen ; het grootfte ftaat op het

eerfte Dek achter de Groote-Maft, zyn As gaat een voet en meer onder

de balk van 't eerfte Verdek > alwaar hy door een ftuk hout, welk hem tot

XXXIX.
Van dt Pomp-Sood.. Plaat 1*

X L.

Vond* Spillen. 10.

fpoor
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fpoor dient, geftut wordt , van boven is hy tuffchen twee balken van 'ttwee-
de Verdek gevat ; bet tweede ftaat op 't eerfte Verdek, omtrent 4 voet
achter 't Luik van 't Cabelgat; het kleine Spil ftaat op de Bak: ieder Spil

heeft zyn fchaft, welke het voornaamfte deel ia, zyn klampen en twee paal-

len 10 , om te beletten dat het Spil niet weder te rug loopt, wanneer het
Volk op houdt om kracht op de Windboomen te doen.

Het tweede Spil is gemeenlyk boven het eerfte, en alzoo dceze beide

Spillen een gemecne fchaft hebben, kan den eenen buiten den anderen

niet drajen.

De Engelfche plaatfen fomwyl voor in hun Schepen een Rol, welk tot

het loopent-wandt dient.

X L 1.

Di

Van dt BeetingsStylen, Btctmg-Balk, en bet KuJJbt q. r. s. vmde
Kncgttn, en Kntis-Houten. ao. 11. 22.

IE Beetings beflaan uit twee groote vierkante ftukken hout , lootrecht op
't voorfte gedeelte geplaatft, eenige voeten achter de Fokke-Maft; hun

onderfte eind gaat tot in 'truim op een fpoor, en hun bovenfte eind is

4

of 5 voet boven het eerfte Dek verheven.

De Beetings waren voor deezen geplaatft zo als wy komen te zeggen ,

maar tegenwoordig eindigen de meefte Timmerlieden hen aan de Koe-
brug, en draagen zorg van opdeeze plaats een Verdek-balk te leggen, op
dewelke men de voorfte xyde van het eind der Beetings infnyd, terwyl dat

die van 't eerfte Verdek zodanig geplaatft is, dat hy de achterfte zydé der

zelve Beetings kan ontfangen : door Middel deezer plaatzing worden de ftuk-

ken tot Beetings dienende ligtelyk gevonden , om dat dezelve veel kor-

ter worden.

Deeze ftukken, q, zyn over de Balk, welke men geplaatft heeft omze te

ontfangen, ingekeept, en vaftgemaakt dour twee bouten van de zyde van

de Balk ingeflaagen , en op de kant van dc Beetings op yfere plaaten

geflooten.

Men plaacft voor ieder Beeting, en op het eerfte Dek , een fteek-

fpeen of een knie , wiens eene been in de balken en Verdekt-balken is in-

gekeept , en 't andere ruft op de Beetings, alwaar zy door verfcheide bou-

ten is vaftgehouden.

De Beeting-balk
,

r, is een groot ftuk hout, evenwydig met het Dek ge-

plaatft, en welk de Beetings regthoekig kruift;het zelve, is over de Beetings

ingefheden , aan dewelke zy door twee bonten gehegt is.

O 2 'tGe-
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't Gebruik der Bcctings is de Cabels te houden wanneer men voor anker

legt; en alzo dezelve dan om de Beeting-balk gevlogten zyn, voorziet men
hem van een «reek cn rond (luk hout, om de Cabels niet te befchadigen;dit

ftuk wordt hetkuflê van de Bccting genaamd

Men heelt noch de Beetings van 't Groote en 't Voor - Mars-zeil , die ter

zeiver tydt voor fchoot- blokken dienen, 20, en daarenboven knegten

en kruis-klampen, 21, 22, op dewelke men het Touwerk vaftmaakt.

X L I t

Van ie Groote Kntgt. I.

Dit is een groot Stuk hout , welk van het kolfwyn tot op ecnige voeten

boven het Dek gaat, zynde achter de Groote -Maft geplaatft; dezelve is

pver de balk van 't cerfte verdek welke zy aanraakt ingekeept , en daar

aan verecnigt door twee yzcre bouten, op plaatcn vaftgemaakt, van de zydc

der balk ingeflagen.

Men doet de Knegt niet meer tot in 'tRaim zakken, hy wordt met een

verdeks-balk van 'teerfte verdek, en met een verdeks balk van 't tweede

verdek, boven hetwelk hy omtrent 4 voeten uitfteekt, ingekeept

In het boven ftc einde van de Knegt zyn verfcheide Schyf- gaten en
Mfiyven.

De Knegts voor de Mars-zeil-fchooten 20 zyn de ftylen van de Mars^

zeils Beetings.

X L I I I.

Van ie Back , Schans, en de Hut.

Du zyn verdiepingen, of Verdekken welke niet langs het geheele Schip

gaan , maar welke op een zekere afïland van de Voor- en Achterlteven eindi-

gen : de Back en Schans voor en achter zyn op het bovenfte Dek geplaatft

,

en de Hut is boven op het Half-dek ; de uitgeftrektheid van de Back , Schans,

en de Hut verfchild volgens de Grootte der Schepen, wy hebben hier

van in het 1 Hoofdftuk Art, 2. gefproken.

Men gaat van 't Half dek naar de Back, door middel van een plank aan

Stuurboord en Bakboord geplaatft, dewelke men de loopgang noemt.

X LI V.
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X L I V.

Van hit ScbM bet Half.dek, en it Back. Plaat 1.

Schild boven de luisplegteigentlyk genome beftaat uit een Stuk hour,

het welk aan 't einde van de bak naar 't Galjoen waterpas geplaatft is,

alwaar het zelve door opftaandc (latten, die van onderen in de balk van de

luis-plegt,en boven in de balk van de Back vaftgemaakt zynde, een foort

van een Leuning formeeren : men maakt in 't Schild , op ieder zyds van de

boegfpriet, een deur om in het Galjoen te kunnen komen, en een ronde

Poort of Gat.

Van achteren de Back, gc'.yk voor aan 't Half-dck, zyn mede Schilden,

welke desgdyks foorten van Leuningen maaken.

J_/Itzyo twee fterke vierkante Stukken hout, welke waterpas aan beide

zyden van de boegfpriet geplaatft zyn , makende gclyk twee ftraalen , die

uit een middelpunt op de ftrekking van deboegrpriet genomen, voortkomen.

Het gedeelte der Kraanbalken , welk op het voorfte gedeelte van de back

ruft, is op de balken ingekeept, en door fterke fluitboute en yzcre beugels

vaftgemaakt.

't Andere gedeelte fteekt buiten het Schip uit , en heeft aan zyn einde

metaale fchyven , over dewelke deportuerlyn loopt, of een takel voor het

penten-blok van 't Anker.

Het uitftckende gedeelte van de Kraanbalk is verflcrkt door een foort

van een krul, welke men drukkers noemt, of door een knie,welke men de

knie van de Kraanbalk noemt.

Het gebruik der Kraanbalken is om het Anker te houden wanneer men
begeerd te ankeren , om te beletten dat de handen het Schip niet befcha-

digen, ofom het anker te vatten, wan neer hetboven water is, door middel

van de penter-haak, welke aan het einde van 't touw, 't wcLk over de fchyf

of de fchyven van de Kraanbalk loopt, is vaftgemaakt.

X L V.

Van de Kraanbalken. 23.

XLVI.
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X L V I.

Van ie Luiken, en bet Roojlefaefk. 24. Plaat t.

E Luiken zyn openingen in de manier van valdeuren in de verdekken

gemaakt, om van 't eenen tot het anderen te komen.

Daar zyn 6 Luiken op 't eerfte dek ; het Groote Luik ofWaterluik , welk

voor de Groote.Maft is ; het Luik van 't Kabelgat , welk achter de Fokke-

Maft is; het Luik van de Kruit -Kamer, welk achter de Befaans-Maft is

;

het Luik van de Piek, *t welk achter het voorgaande is ; 'tLuik van 't kot

om 't kleine touw-werk te bergen, welk voor de Fokke-Maft is ; en einde-

lyk het Luik van de Bottery. Wy hebben van de Luiken in het 1 Hoofdftuk

Art. 25. gefprokcn.en vande rechte plaats alwaar zy behoren geplaatftte

worden : het zal genoeg zyn hier te zeggen dat zommige met Luiken

welke doorlugtig zyn , en die men Roofterwerk noemt, bedekt worden , 04.

X L V I I.

Van de Poorten, bun baken, en bun Drumptls.

1 Hoofd-De Poorten zyn de Schietgaten , in ieder zyde van 't Schip gefchikt om
»tük bet gefchut te richten : wy hebben van hun hoogte, hun wydte, en de
>rt-4-$-

tuftchenwydte, welke van de cene Poort tot den andere moet zyn, reeds

gefproken.

Het Luik, waar mede zy van buiten gefloten worden, wordt het Poort-

luik genaamd; het ztlvc is aan 't Schip door hengfels en duimen vaftge-

maakt.

Het onderfte der Poorten of hun fteunfel , wordt de Drumpel der Poor-

ten genaamd ,
mogelyk om dat men 't zelve met de Drumpel van een deur

vergelykt.

D

X L V I I I.

Van dt Ruften.

It 2yn (lukken ten naaftenby gelyk die, welke men tot de barghouten

gebruikt , men Icgrfc vlak in het waterpas, op het buitenftevan 't Schip, alwaar

zy uitfteekenjmen plaatft fe bakboord en ftuurboord een weinig achter ieder

Maft, onder of boven de poorten van de tweede laag, om de I loofd-touwen

te dutten , en dezelve van den As vaa het Schip af te houden ,
op dat zy het

dol-
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dolbord niet befchadigen en dat zy , den eenen ten aanzien van den ande-

ren een wyder boek maakende , dc Maften beter vaftgehouden worden.

De Groote-Maft, de Fokke-Maft, en de Befaans-Maft, hebben hun rof-

ten ; zy zyn van boven , en zelfs van onderen vaftgehouden door Kniën

,

Lyften , Yzere Bouten , en de Schalmen van de Juffer» , welken dezelve te-

eens het Schip houden.

X L I X.

Van de Hêls-Uamftn.

Dit zyn twee gaaten, een op de rechter en een op de linker zyde van 't

Schip, waar door de Halzen of Smyten van 't Groot Zeil gaan; zy zyn de

gcheele lengte van de Groote Balk voor de Groote-Maft geplaatft, een wei-

nig meer ; men verliet hun van buiten met zagt hout , gelyk Populierhout,

om de touwen te fparen ,
zy zyn gemeenlyk met Beclthouwers-werk verziert.

L.

Van ie Kluisgaaten. Plaat i.

zyn twee Gaaten op ieder zyde van de voor-fteven boven het eerfte

verdek, door dewelke de Cabels gaan ;.zy worden roet loot gevoert om te

beletten dat het water niet tuflchen de inhouten loopt.

L I.

Van de Pit-Back.

t is een zoort van een Back onder de kluisgaaten , om het water te ont-

fangen welk van de Cabel loopt wanneer men 't Anker ligt ; het zelve be-

ftaat uit planken van 3 a 4 duim dik, door 4 knicn gedut; men fteekt

'er twee gaaten in om 'er het water welk *er zich in vergaard te laten uit-

lopen.

De Engelfche voeren het binnenfte van de Pis-Bak , om te beletten dat

het water de planken van 't eerfte verdek niet befchadigt.

LIL
Van de Vullingen in bet Ruim.

Dit zyn ftukken van Planken, of overloops Planken, waar mede mende

log-gaaten of openingen, welke men in de buikftukken maakt om het water

door te laatenloopcn, bedekt. Men
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Men noemt mede vullingen of fchandekken, de (tukken vu planken,

welke men tuflehen de inhouten plaatft, om het doordringen van 't water

L I I I.

Van ie Stutten , of Scbooren.

Di. zyn Schooren ,of (lokken hout, lootrecht van twee tot twee balken ge-

plaatft om de verdekken en de Back en Schans te verderken ; die , welke het

naaften by het groote en kleine fpil komen, zyn met hengfcls
,
op dat men dezel-

ve kan wegneemen wanneer men winden moet, maar (Iraks daarna, worden

ry weder op hun plaats gefield; men zet een fterke Schoor onder de Be-

taans Maft.en op alle plaatfen alwaar het Dek met zwaar gewigt belaft is.

H

L I V.

Van het Ruim.

Et Ruim is als de Kelder der Schepen, en 't zelve befluit, van de Voor-

tot de Achter-(teven, de geheele ruimte, begrepen van 't kolfwyn tot onder

*t eerde verdek ; deeze groote ruimte moet alle de krygs en moiubehocften

,

als mede alle de dobbelde Scheeps-beboeftcn bevatten : 't is hier de plaats

niet om een nauwkeurige befchryving te gecven op wat wyze alles aldaar

geplaatft is , dit (tuk raakt de (touwing ; het zal genoeg zyn van te zeggen dat

de plaatfen alwaar men het Water, de Wyn en de Montbehoeften plaatft,

de naam van Ruim behouden: men zegt het Water-ruim, het Wyn-ruim,
de Botlery; men maakt nuk vertrekken nauwkeurig met planken rontfom

bekleed, welke men kamers noemt, zodanig als de Broodkamer, de Kruit-

kamer: men geeft hun ook andere namen; men zegt het Kabelgat, de

Zeilkooy, &c. tuflehen alle deeze vertrekken maakt men gangen, om 'er

gemakkeiyker te kunnen by komen, men maakt 'er mede langs het geheele

Schip aan bakboord en (tuurboord
, op dat men in 't gevegt by de lekken

kan komen om dezelve tc (toppen.

L V.

Van bet Galjoen.

J~^Et Galjoen is een verzameling van verfcheide (tukken hout welke voor

't Schip uitfteeken , om een begin tot de opening van het water te maaken
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om de Boegfpriet door tonwerk vaft te honden, welk men woelingen

noemt , en om verfcheide Blokken te plaatfen , door de welke touwen loopen

;

eindelyk dit gedeelte veroorzaakt dat het Schip beter by de wind hout.

De voornaamfte ftukken waar uit 't Galjoen beltaac, zyn de Scheg, de

uitlegger* , en hun kajen, de kniè van 't Galjoen en de regelingen.

L V L
'

Van bet Scbtg, m.

De Scheg ftrekt zich van 't voorde van 't Schip, van 't uieerfte einde

van de voor-Heven , tot ten naaftenby op het waterpas van 't eerde Dek,
volgende in deeze gchcek uitgestrektheid dezelve omtrek als de voor-devea,

op welke zy nauwkeurig gevoegt isjzy rad van onderen op een tant, welke

men op het voorde duk van de voor-deven maakt aan dewelke zy, door ver-

fcheiden houten binnen Scheeps op plaaten vadgemaakt, verbonden is.

Op de hoogte van 't eerde Dek, fcheydde Scheg van de voor-deven,

waar van zy afwykt, een groote holte maakende , welke zich , naar maate zy

van 't Schip wykt , opheft, en gaat by het beeld eindigen.

Het buitende van de Scheg verbeeld een foort van een kuil , welke onder

aan de tant, welke wy op 't begin van de voor-deven gezegt hebben te zyn,

eindigt.

De Scheg beflaat uit twee , of een meerder getal (hikken , die dezelve

dikte als de voor-fleveo hebben op de plaats alwaar zy dezelve raaken, ea

welke een weinig in dikte verminderen naar maate zy 'er van afwyken ; al-

le deeze ftukken zyn door verfebervingen te famen verbonden , en door yze-

re bouten vaftgehouden.

LVIL
Van «V Onierftt Ligger, i.

D£ Legger is, om eigentlyk te fpreken, een tefkmenvoeging vin ver*

fcheide dukken hout , welke de breedte van de Scheg aan zyn bovende

deel vermeerderd ; of, zo men wil.verkrygt de Schegge de naam van Leg-

ger , op de hoogte van de Slooi-knien : dus moet men begrypen dat de

Legger, zo wel als de Schegge , van de voor-deven uytkomt, en dat het

zelve by het beeld boven het uiterde van de Scheg eindigt.

De dukken waar uit de legger bedaat , zyn den eenea aan den andere

verfcherft cn door yzere bouien vadgemaakt.

P LVIIL
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L V I I I.

Vm bet ncrkeeréi Kmë m btt Galjoen, k.

Dezc Knie" dient om 't Galjoen met het Lichaam van 't Schip te ver*

binden ; dus legt een zyner benen op deVoor-fteven, alwaar zy met bou-

ten op plaaten binnen Scheeps vaftgemaakt
,
vaftgehouden wordt, en het

anderen ruft op de boventte legger, alwaar zy door flechte nagels is raftge-

maakt.

L 1 X.

Van 4e SM Knien. t.

Dit zyn ftukkea gelyk halve Cirkels, welke van de uiterfte einden* der

twee eerfte Barghoutea aikwpen, welke regu en lings opdcSchegge of de
leggers gcplaatft worden, en eindigen aan hetbedd; daar zyn'er twee aan

ieder zyde, welke de eeoe op de oaderfte legger of op de Scheg, en de an-

dere op de booventte legger, gebout zyn, zy eindigen tegen het Scheepa-

Iichaam , alwaar zy aan de Burghouten mede wel vattgemaakt worden.

Men is gewoon deeze Kniën met fchaafwerken de ruimte tuflehea hei-

de (die nes kam- houten noemt ) niet Beeld-werk te verderen.

Men beeft fomwyle yzere Slooi-Knien gemaakt, maar dezelven wierden»

ais dan met houte uhfnydingea bekleed.

L X.

Van de Retgtlingen. *c.

JL/E Reegel'mgen, of Lyftcn van't Galjoen, neemen hon oorfprong aan

een verGerzel van Beeldwerk, welk men gewoon is onder de Kraanbalken

te plaatfen , en byna van hun oorfprong af, het Scheeps-Lichaam vcriaaten.

de, gaan zy, zonder ergens aan te rasken , aan het beeld eindigen, maa-

kende in deeze weg een meer of. minder fraaje omtrek, volgens de ünaak

van den Timmerman.

Daar zyn gemeenlyk twee Reegclingen op ieder zyde, welke met febaaf-

werk verfiert zyn., en tuflehen hun beide eenklcinder.

L X I.
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L X I.

Van dt Stutten «m '» Galjoen.

Dit zyn fokken boot welke lootrecht geplaatft zyn, en welke zich van

do Legger tot aan de bovenfte reegeling nitftrekken, zynde aan de bovenfte

Legger en aan alledc reegelingen wel vaftgemaakt; daar zyn ookenige Stutten

welke hunne oorfprong neemen van het Lichaam van 't Schip , en zich by de

reegelingen gaan voegen,- het is klaar dat de reegelingen hun vaftigheid kry-

gen van de Stutten, zonder dewelke zj niet al* met hun eindans vaft zou«

den zyn, de Stuiten zyn geracculyk met beeldwerk verfierr,

L X I I.

Van dt Vloer uw 't Caljm.

ONder alle de Stukken waar van wy gelprokcn hebben, wordt ook noch

eenVloer gelegt, maar doorlugtig, van Roofterwerk, op dat het zelve min-

der door de Zee kan befchadigt worden.

L X 1 I I.

Vm dt Nêgtls.

De Nagels zyn groote houte Pennen welke in plaats van yzere bouten

gebruikt worden, dienende voornaamentlyk om de planken met de In-

houten te famen te voegen; zy hebben het voordeel boven de yzere bou-

ten van niet te roeden; maar zy dienen van fterk eyken hout zeer ver-

bindende , en niet milt , te zyn , zonder 't welk zy zeer ligt breeken , of haaft

verrotten zouden; men draagt ook zorg dat zy zeer droog zyn, op dat

zy hun gat wel vullen, wanneer de rogijgheid hun doet zwellen. Men
geeft hun ten naaftenby een duim dikte per 100 voet van de Scheep»-lengte;

dus zynde de Nagels voor een Schip van 100 voeten lang, i duim; voor

een Schip van 150 voet il duim over 't kruis.

L X I V.

Vm dt Hikmetten en km Stutten.

zyn lange (rukken hout, welke, van plaats tot plaats door houten of
yzere Stutten onderfteund wordende , een foort van een Leuning.- rontom >

het Schip maaken, aan welk het Schans-kleed hangt.

P» AAN-
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AANMERKING.
Men heeft op de Plaaten III en IV alle de ftukken ,waar van hier boven

gefproken is , den-<fcnen van den anderen afgezonderd , verbeeld , om 'er

den omloop te beter van te doen zien ; men ziet hun ieder op zyn plaats op

de I. en II. Plaaten van 't voorgaande Hoofdftuk.

De helft van een groote Spant welke op de IV. Plaat verbeeld is, doet zien

hoe alle de ftukken te famerj gevoegt zyn , met de doorfnydingen van de

Overloops-planken ,de Weegers,de Watergangen.de Bandweegers.de Schaar-

ftokken,de Barghoutcn ,&c. men heeft zorg gedragen van de Inhouten te

plaatfen, zodanig als men het in 't werk ftclt wanneer men Kromme hou-

ten ontbreekt; dus zyn in 't voorgaande voorbeeld, de ftukken welke de In-

houten formeeren ten naaftenby recht, zodanig dat zy van binnen in de zin

van de buiging puntig toeloopen ; in dit geval is het boveneinde van de Sït-

ter aan de voet van de tweede oplang verbonden door een kalf, welke de

dikte van 't Inhout vervuld ; met deeze manier te volgen verllint men in der

daad meer gemeen hout, maar men fpaarthet kromme hout, zonder iets

van de vaftigheid of de fterkte te verliezen.

Wy zullen dit tweede Hoofdftuk voleinden met een zeer uitgeftrekte Ta-

fel van de dikte der ftukken ,
volgens het gebruik te Brefl, dewelke door

de Heer Geffroy de Jonge, Onder-Timmerman van des Konings Schepen, be-

rekent is ; dezelve zal de moeite uitfparen van veel kleine rekeningen te

doen , die, hoe klein zy zyn, echter verdrietig vallen wanneer men genood-

zaakt is dezelve dikwyls te herhaalen ; men heeft die gefchikt in een Alpha-

betfche wyze,om dat men gemakkelyker demaaten der ftukken, die men no-

dig heeft, zoude kunnen vinden; en alzo de afmeetingen der ftukken in

alle Havens niet gclyk zyn , zo moet men zich niet verwonderen zo men
eenig verfchil , tuflehen het gene hier boven gezegt is, en de volgende Ta-

fels vindt.

TAFEL
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1 Widtê du Schepen.
2 LlKGTK DE» SCHtTEN.
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De ondtrfle Legger van 't Galjoen.
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T'xeede Laag.
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Lyfl van bet Dolbord.

Dikte
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Breedte
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Dikte.
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Dikte. . •

Breedte.

Fortntn Flanken *f de xj en van <U Hut.

8 Dikte.
9> Gemeene breedte

Forum Flanken tuJTcben deeerfle Oillmg en bet

Reebout.

Dikte.

Gemeene- breedte .

Fortuin Planken tujjcben de eerjlt en tweede Gilling,

Dikte.

Gemeene breedte

Fortuin Flanken tujfrben de tweed? en derde Gilling

Dikte.

Gemeene breedte ,

Ihiid Planken turn de KM tot of de hoogten van dt

Koebrug , daar onder tegreepen de Sandflrook

en dt Kimgangen.

Dikte
Gemeene breedte

Planken of Deeten tot bet maaken van verfebetde

kefebotteu in 't Ruim.
Drkte
Breedte , is ro breed alt de Planken rallen kannen. .

P/anken of Deekn om atie de Kamers mtedt te

btfebteten.

Dikte. .

Breedte , to breed ab de Planken rallen. . . .

Plankeuvotr de Vloer van de Broodkamer.
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Gemeene breedte

Flanken voor de Vloer van de Bcttclery.
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Flanken voor de Vloer in bet Galjoen.
Dikte

27 j
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Flanken voor de Vloer van de Hei.

2S| Dikte.
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Planken voorde Vloer van de
30 (Dikte. .
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Fokke-Kuft.

Dikte tcgcns Koord.

Dikte op de butten kant.

Breedte ia 't gemeen
Gnote Ruft.

Dikte tegen* Boord .

Dtkte op dc buiten kant. • • «

Breedte in 't gemeen. • . .

Scbaarjtokken -van bet ttrfie Dek in 't midden.
Dikte
Breedte

Scbaarjlokken van bet eerjit Dek, tuffeben die van
bet midden en de zyde.

Dikte.

Breedte» .......
Otbaarflokken van bet ncetde Dek in V midden.

Dikte
Br

V. D. I. V.

van bet tvseedt Dek, tuffeben die var.

bet midden en de zjde.
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Scbaarjlokken van bet derde Dek in 't midden.
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Wydti dek Schipïk.
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Siuttin ander de Balken van bet tweede Dek.

Dikte in 't vierkant

Stutte» onder de Balken van bet derde Dek.
Dikte ia 't vierkant

Stutten onder de Balken van de Baken Schans.
Dikte in 't vierkant.

Stutten of Tarmen in V Galjoen.
De breedte ii overccnkoisitig met de onderfte Legger.
Dikte in den Omtrek van onderen
.... van boven

Hek Stutten.

D.lae recht uit van onderen.
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Breedte van onderen.
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Breedte recht uit.
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Dikte in den Omtrek
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Stutten of Scbooren om in 't ruim te
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Dikte in t vierkant

Stutten voor bet Rinket/et.
Dikte
Breedte
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Dikte

Breedte , . . .

Windveer Stutten.
Dikre recht uit.
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DERDE HOOFDSTUK.
Manier om de Tekening van verheffing voor een Schip van 70

Stukken Kanon te befchryven.

Voorafgaand* Aamnerkineen sver de verfcbeide Tekenineen der Scheten.

jVXEn is tegenwoordig onderricht van de afmeetingen der voornaamfte

deelen voor Schepen van allerhande Charters, volgens de Practyk van ver-

fcheide Timmerlieden ; en hoewel wy in alle gelegentheden hebben doen

zien , tot hoe verre men zich vertrouwen kan op alle dceze regel» , die

veclen van zo veel belang aanzien , dat zy 'er zelfs in dc minde
onhandigheden niet zouden durven afwyken ; zo dunkt het ons dien-

(lig te zyn van nochmaals te waarfchouwen , dat onze goede Timmer-
lieden alle deexe afmectingen befchouwen, als zaaken van weinig verfcfail

,

in welke zy fomtyds verandering maaken , om aan hunne Schepen zodaanige

gedaante te geeven, welke een goede en gezonde Theorie hen aantoond

de befte te zyn.

Het is dan tydt om de hand aan 't werk te flaan , en de Tekeningen van 't

Schip welk men zich voorlteld te bouwen te befchryven ; dit isdeftofFc welke

in dit en dc volgende Hoofdrukken zal verhandeld worden; maar om de-

zelve in een behoorlykc order voor te ftellen, zullen wy voor af laaien gaan

Z etoige

ë
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i 3 s TEKENING FAN DE VERHEFFING,
eeoige algemcene aanmerkingen omtrent het beflek van 't Schip, y

wy voorneemcru zyn de Tekeningen te geeven.

De Timmerlieden maaken genieënlyk drie foorten van Tekeningen voor

een en het zelve Schip, l *' Vertoonen zy het Schip op zyde , wordende vol-

gens zyngeheele lengte gezien, door een Tekening die men de Tekening van

Verheffing noemt- Ten vertoonen zy het gezicht vaa *t Schip aan 't ein-

de, cn van zyn huidt ontbloot, om het beloop der voornaamfte fpanten te

doen zien ; welk zy lootrechte Tekening der fpanten noemen : maar die wy
zullen noemen Tekening der projectie,om datze doet zien de projectie der

fpanten den eenen op den anderen. Ten 3'' het is niet genoeg te hebbende

rechtftandige kromte van het levenddeel ; het is ook zeer voordeelig om de

waterpaffe kromte van dit Scheep*-gedeelte te kennen ; die men verkrygt

door middel der waterlynen , welke men op de Wacerpafle Tekening trekt:

men merkt mede op deeze zelve Tekening de kromte der femen, want

deeze lynen dienen verfcheide Timmerlieden om het beloop en de fchuinte

der voorftcen achterfte inhouten te krygen; dezelve zyn mede zeer nuttigom

aan te wyzen ofde kromtens van het levenddeel wel eenvormig verminderen.

Buiten de Tekening van verheffing, die van proje&ie en de Wacerpafll-

tekening , waar van wy zo even gefproken hebben , maakt men noch lang.

werpige , lootrechte en waterpafle doorfnydingen , om de vertrekken van 'c

Schip, deplaatfing der Luiken , Beetingf, &c. te deen zien. (tietPJaa: 1 en 2 )

Men zoude noch pcrfpccT.ve Tekeningen kunnen maaken, om over de
fraaiheid van het voor-un achterfchip te kunuen oordcelen ^ maar wy zul-

len in alle daece zaaken niet treden, als behorende niet vol (trekt tut on*

voornemen , en welke maar een onnutte vermeerdering van pJaaten zou-

de te weegbrengen.

Hoewel het vryftaat om te beginnen met welke tekening dat men wil , zo

fchynt het ons voordeeliger met die van verheffing eerfl tc beginnen ; maar
alzo men vooraf een bellek van 't Schip , het welk men voorneemd te bou-

wen , dient op te Hellen
; op dat men alle de noodige afmectingen voor 't

oog heeft , zonder genoodzaakt ic zyn om geduurig de verfcheide artike-

len welke daar van handeier crp (c (laan : ziet hier het model van een dcc-

zer bellekken, wtlke tot een handleiding kan dienen, om een veel uitge-

flrekter te maaken zo n en zulks noodig oordecld.

Beflek van n« Sïbip van 70JlAkin Kanon.

1Hoofd- Dit Schip zal twee Dekken hebben, twee volkoomc Laagcn; een H<df-

dek tot aan de Groote-Mafl, een Bak van 33 voet lang, en een Hut van

liet

*' een Balk voor de Befaans-Maft.
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VOOR KEN SCHIP VAN 70 STUKKEN KANON. 135

Het zelve aal op de eerfte laag geboord zyn met 13 Poorten , voor fhik- Art *.

ken Kanon fchietende 34 (B; op de tweede met 14 , voor 18 8; op bet

Halfdek 4 (tukken Kanon van 8 8; op de Bak, 2 van 8 8; en op de Hut,
s van 4 O,

De wydte der Poorten van de Eerfte

laag.

Afftand van de cene Poort tot den

anderen.

Afftand van de eerde Poort van vo-

ren tot de Sponning van de Voor-fte-

ven.

Afftand van de cerfte Poort van ach-

teren tot de Sponning van de Achter-

fteven.

Scheep* lengte van Sponning tot

Sponning op de Waterlyn.

Hoogte der Poorten van de eerfte

laag.

Hoogte der Drampels van de eerfte

laag , daar onder de dikte der planken

van het eerfte Dek begreepen.

De Grootfte Scheeps-wydte.

Het Hol , de dikte der planken van 't

eerfte Dek daar niet onder begrepen.

Verheffing van 't eerfte Verdek naar

achteren , het verfchil van de Water

-

dragt daar niet in begrepen.

Hoogte van de Voor-fteven.

Hoogte van de Achter-fteven.

Hangen van de Voor-fteven.

Vallen van de Achter-fteven.

Kiels lenrte.

Afftand van het eerfte tot het tweede

Dek van de bovenfte oppervlakte van

de Balk van 't eerfte Dek , tot de bo-

venfte oppervlakte van de Balk van 't

Z a Ver-

Finten. Duim.

2 10 Art. j.

•

7 V

•

Art, O.

t
lém.

•
3 Urn.

•3
Art j.*

a 7*
#

Art. j.

2 J

4» Art. f.

2t Art».

2 11 6

31 9 Art. 11

.

31 7 Art. tx.

IJ 7 Art. 9.

3 1

139 6 10

6 » Art.it,



i 34 TEKENING VAN DE VERHEFFING,
Vutun. Dm*. IMïn.

Verheffing van 't tweede Dek naar

achteren.

Hoogte der Poorten van de tweede laag.

Wydteder Poorten van de tweede laag.

Hoogte der Drumpels van de Poor-'

ten van de tweede laag boven de Lyn

van 't tweede Dek.

Ait. 18. Hoogte van de Bak en Schans, boven

het tweede Dek, van Plank tot Plank,

de overloops Planken van het tweede

Dek daar onder begrepen.

Wydte der Poorten op deBak enSchans.

Hoogte deezer Poorten.

Hoogte der Drumpels van dceze der-

de laag.

De Hoogte van de Hut boven het

Mm. Halfdek.

Wydte der Poorten op de Hut.

1 loogte der Drumpcls van deeze laag.

,Hooi d. Kiels dikte.

Art. i. Lengte van de Hek-balk.

Art. 13. Lengte van 't Grootfte Buik/luk.

Art. 14. Bogt of naarfing van het Grootfte
*****

Buikftuk.

Art. 10. Verfchil van de Waterdragt van vo-

ren naar achteren.

Art. 16. Ryfing der kimme naar achteren.

Utm. Ryfing der kimme naar vooren.

AANMERKING.
Die Leerlingen inde Timmeringzyn, zullen zeer wel doen, van dit Beftek,

welk wy hier geeven tot een Voorbeeld aan te neemen, en al het gene in't

derde cn vierde Hoofdftuk aangewezen is, van Artikel tot Artikel te volgen,om
dc tekening van een Schip van 70 Hukken Kanon tc maaken ; want men dient

eerft gemeenzaam metde fpreekwyzen tc worden, en een algemeen denkbeeld

van alles te hebben. Wanneer men decze eerfte tekening gemaakt heeft,

«

* *

2 4

2 6

l I I

0 O

a

I 10

I 4

6 2

1 IO

l

13

37

21

I 9

3 2

6

5 7
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VQOR EEN SCHIP VAK 70 STÜKKEN KANON. 135

het nuttig een andere tekening te onderncemen voor een Schip van een

verfchillende Charter .als die welke in het derde, vierde en vyfde Hoofd*

ftuk verklaard is. Wel is waar dat men dan verlegen zal (laan , om dat

men met voordagt de Praftyk van verfcheide Timmerlieden gegeeven heeft,

als mede zeer verfchillende afmeetingen voor een Schip van een en de

zelfde Charter : dus de Leerling moeite zal hebben om eenc goede keufc te

doen; in dit geval zal hy zeer wel doen van de voornaamfle afmectingen,

welke wy van verfcheide beroemde Schepen gegeeven hebben , vooral voor

't Levendige-werk, aan welk gedeelte het meefte geleegen is, na te volgen,

en zyn onbefliflèntheid zal verdwynen naar maate hy voortgang in de Tim-

mering maakt, wanneer hy myn aanmerkingen wel overdacht zal hebben , en

noch meet wanneer hy veel Schepen berekent zal hebben.

L
Fan de Schteps-Ler.gtt. Plaat 5.

REGEL.
X)e geheele lengte der Schepen van 110 tot op 40 (lukken Kanon, (van 1 Hoof-

de Sponning van de Achter-fteven tot aan die van de Voor-fteven , aait de
'™*

Lyn van 't eerfte dek genomen) , wordt gevonden , wanneer men alle de wyd-

tens der Poorten van de eerfte laag, de afftanden tuflehen deeze Poorten be-

grepen , die van de laatfte Poort van achteren aan de Sponning van de

Achter-fteven ,ten minften gelyk aan een poorts afftand en een ^voet meer

,

en die van de laatfte Poort van voren aan de Sponning van de Voor-fteven

,

ten minften gelyk aan de wydte van een Poort, en aan 2 poorts tuflehen.

wydtens, te famen voegt.

VOORBEELD.
VKtm. Duin.

Getal der Poorten van de eerfte laag. *3

Door hun wydte gemultiplicecrt- 2 10

Komt 10

Getal va» de tuffchen-wydtens der Poorten. 12

Door den afftand van de ecne Poort tot den

anderen gemultipliceerr. 7 9

Komt 93
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Voeten. Dnm.

Aflland van de laatfte Poort tot de Spon-

ning van de Achter-fteven. 9 3
Afïtand van de eerfte Poort van voren tot de

Sponning van de Voor-ftevcn. 17 2

] .tngte van 't Schip van Sponning tot Sponning 1 56 3

T R A K T Y K.

Na dat men een rechte , nauwkeurige en getnakkelyke Schaal, in voeten,

duimen, *&c. verdeeld, gemaakt heeft (ziet de Plaats) *> trekt de Lyn

A B, gelyk aan 156 voet, 3 duim, welke de geheele lengte uitdrukt , van

Sponning tot Sponning.

I 1.

Van de SebeepsfVydte aan de Grootfte-BoH.

REGEL.
ïHoot»- J)Aar is geen Algemcene Regel om de Grootfte Schceps-wydte te vin-

y"
7#

den , hebbende ieder Charter byna dezyne byzooder, 10 aU ik in 't eerfte

Hoofdftuk Artikel 7, heb gezegt.

Een der manieren om de Wydte aan de groote balk van een Schip van

70 ftukken te vinden , van buiten de inhouten , is om dezelve zo veel voe-

ten wydte te geeven als 'er 3 voeten 8 duim gaan in de geheele lengte.

VOORBEELD.
Men Reduceert de geheele Scheeps-lengte

in duimen.

Dezelve Multipliceerende door.

Geheele lengte in doimem

Dezelve gcdeelt door 3 voet 8 duim, of

Zo heeft men voor de wydte aan de Groote

Balk.

Maar wy vernoegen ons van hem 41

Voeten. Duim.

187a

4*

4» 6

Trekt

Piqiti7eri hy C^OOgle*
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P R. A K T T K.

Trekt de Lyrx CD, gelyk «ra evenwydig aan AB, op des afilaed van
ti voet van de Lyn AB,de hejft van de grootfte wydte; ( want men zal in

't vervolg zien dat het genoeg is de helft der wydte te hebben.) Uit de

punten A en B, trekt de lootrechte AF en BE, wejke de Scheeps-leogte

aan de Sponning van de Voor- lieven en aan die van de Achter -lieven

bepaaien.

I I L

Van ês fVattrdragt.

REGEL.
En heeft nodig geoordeeld dat het achterftc gedeelte der Schepen die- i Ho©»»-

per m 't water zinkt dan fiet voorflc, op dat het Roer door meer water- stu«

draden geftooten wordende , meerder kragt heeft om het voorftc te ftieren ;
Art

'
"*

nu, dit meerdere dat het achterfle dieper gaat als het voorfte,wordt het ver-

fchil van de Waterdragt genaamd; dit verfchil is willekeurig, en hangt daar

en boven af van 't gebruik waar toe een Schip gefchikt is; want by aldien

het een Koopvaardyfchip is, en het zelve gefchikt is om plaatfen te beva-

ren alwaar men dikwils op droog zit, zo moet het zelve zeer weinig verfchil

van waterdragt hebben'; de gauwe Zeilders en tot dc Kaap geichikte Sche-

pen, hebben gemeenlyk meer; het grootfte verfchil van een gelaade Schip,

moet niet boven de 3 voet 8 duim zyn ; men heeft dezelve 3 voet 2 duim

voor de tekening van de ó" Plaat gemaakt.

AANMERKING.
Men moet het verfchil van de Waterdragt het Schip geladen zynde (het

is deeze daar wy van fpretken) met het verfchil het Schip in 't Water gelo-

pen zynde niet verwarren , want in dtezen tydt zo gaat het achter heel diep

en voor heel vlot , ter oorzaake van de groote fcherpte van achteren.

Dus zoude men zich zeer grootelyks bedriegen , indien men zich ver-

beeldde, dat het verfchil van de Waterdragt, welk een Schip aanneemd het

gene men pas in 't water heeft laatcn loopen, dezelfde is met die gene, welke

men hem gclaaden,en in ftaat zynde om te zeilen, moet Jaaten behouden.

PRAC-
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P R A C T Y K.

Men brengt 3 voet 2 duim verfchil van Waterdragt op de Lyn DE van
D tot in G.

IV.

Fm de Kiel

REGEL.
HEt B016 >chterfle dfeptt in 't **«r g**1 «kn het voorfte , belet

9. dat de Kiel niet Waterpas is; zy belt meer of min, volgens het meer of

minder verfchil van Waterdragt.
#

P R A C T Y K.

Trekt de Lyn CG, en gy zult de plaatfing van de Kiel hebben, deez«

Lyn vertoond het onderfte.

V.

Fm de KieU Dikte.

REGEL.
iHooro- Zl€t h> de Tafels van de Proportiën , of in 't ** Hoofdftuk ;daar deKiels

*Mt.i.
dikte wordt vaflgefte,d °P regel door verfcheide Timmerlieden aange-

nomen, welke is van zo veel duimen te neemen als | en | de groote Balk

voeten heeft. VOORBEELD.
Feeten

Een Schip van 70 (lukken Kanon heeft 42

voet voor zyn grootfte Balk, i van 42 voet is. 14

i Van 42 voet is. 5

Deeze beide fommen te

ken. 19

De dikte , op 1 duim per voet , is 1

P R A C T Y K.

Trekt de Lyn Hl, evenwydig aan CG, en 19 duim 3 liniën van de-

zelve afftaande, en gy zult de Kiels dikte hebben, want deeze Lyn ver-

toont het bovenflc.

V I.

Digitized by Googl
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V L

fan bft HoL

REGEL.
J-jEt Hol aan 'c groote Buikftuk worde boren de Kiel au de groote Balk, «Hoor»-

ryn Bogt onbegrepen ,
genoomen , en ia genoegfaam gelyk aan de helft van ^'a.

de Groote Balk; wy verooderftellen het alzo.

VOORBEELD.
Het Hol Tan een Schip van 70 (lukken Kanon is a t voet , de helft van 4a

voet, welke de wydte aan de Groote Balk is; dit Hol aal op het Groote

Buikftuk gepliatü worden , wanneer zyn Plaats bepaalt zal zyn.

Het Hol van achteren is gelyk aan dat van 't midden, meer de helft van

't verfchU van de Waterdragt en de kromte van *t Dek.

^^otfim* .sOiffffi*

Hol in 't midden. 21

Verfchil van de Waterdragt. 3 2

11

Het Hol van achteren is dan 15

Het Hol naar voren verfchild een weinig met dat in 'c midden , men
geeft hun flegts 6 duim meer voor een Schip van 70 ftukken Kanon , en

het Dek is in dit gedeelte genoeg verheeven door het inzinken van de Kiel.

P R A C T Y K.

Brengt de 25 voet t duim van H in K, dit zal het punt zyn alwaar de Ver-

deks - Balk geplaatft zal worden , zyn dikte naar onderen ; deeze Balk

dient voor de laatfte balk van het Dek, en het is op dezelve dat de plan-

ken van den overloop van het eerfte Dek eindigen.

Voor 't Hol naar voren brengt men 91 voet 6 duim van I in L, op de

Kiel in I verlengt, en het punt L, is bet punt alwaar het eerfte Dek
voren eindigt.

VII.
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VIL
I
r
ait bet Ilttttgtit vsn <fc yiQT-Jltvtii.

REGEL.
xHo«w- A Lvoreni betHangen vande Voor-fteven te tekenen , moet mea zyn lengte

*J}? o buiten de fponning vaftftellen ; dezelve ia oen naaftenby ia allei 19 duim j
liniën , waar van men de fponning , welke 4 duim is , moet aftrekken ; zo zal

voor de breedte van de Voor-Heven buiten aan de fponning , 15 daim 3 li-

niën blyven, welke men van G tot in M zal tekenen, en men zal de Lyn

M N evenwydig aan G E trekken : mea vernoegt zich met deeze linie te

Hippelen

AANMERKING.
In de oude Timmering gaf men veel uitfebieting aan de Voor-Heven,

.

het welk noodzaak ic om 'er de Fokke-Maft . op te plaatfèn ; maar het on-

gemak bemerkt hebbende van een plaats te bezwaren, welk geen fteunfel

beeft, heeft mende uitfehieting zeer veel vermindert, om de Fokke-Maft op •

het bovenfte ftuk van de Voor-fteven te zetten , en daar door heeft men
de plaats van 't Schip welke het meefte lydt •„verfterkt en verligt, om dat

deeze plaats alleen al de kragt, welke de . Kabel doet wanneer men ten An-
ker legt, uiiftaat ; en welke zeer groot zyn, wanneer men by ruw weer het
Anker ligt.

De gemeene Regel is om op zyn allermeeft to van de Scheeps-lengtevoor

de hanging of uitfehieting van de Voor-fteven te geeven.

VOORBEELD.'
Vattn. Dimt. Lmtn.

Voor een Schip van 7* ftukken Kanon de

geheele lengte. 156

n Voor 't hangen van de Voor-ftcven. 15 7 s

P R A . C T Y K.

Om op het Plan het hangen van de Voor-fteven te tekenen , brengt

de paffer met de opening van 15. voet, 7 duim 3 linien op de verlenging

de Kiel van Al in O, en M Ot ia het hangen vu de Voor-fteven.

VUL
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VIII.
Vm de Hoogte van de Votr-Jleven.

REGEL.
De lootrechte hoogte vu de Voor-fteven is gelyk aan ds dikte van de iHoo»v

Kiel, meer de hoogte van het Hoi naar voren, meer de hoogce tuflchen ^r

"K
„

deks onder de Balken , meer de dikte der Balken van 't tweede Dek,

meer de dikte der Overloopj-planken vin 't eerfte en tweede Dek, meer

de hoogte der drumpei* van de Poorten van de tweede laag , waar by men
omtrent ii voet voor de Bogt der Balken voegt.

VOORBEELD.
Voor een Schip van 70 (hikken Kanon. Voeten. Duim. Lintt*.

Kiels dikte. 1 7 $
Hol naar voren. 21 6
Hoogte tuflchen Dekt op de Balk. 5 7
Dikteder Overloops-Planken van 't eerfte Dek 4
Dikte van dc Balk van 't tweede Dek. 1

Dikte van de Overloopa-Planken van 't twee-

de Dek. 3

li Voet meer. 1 6

Hoogte van de Voor-fteven, 3

1

-T
P R A C T Y K.

Om op het plan de hoogte van de Voor-fteven te tekenen , brengt de

31 voet 9 duim 3 ltnièn, op de Lyn M N, van M in P, en de afltand

M P , zal de lootrechte hoogte van de Voor-fteven zyn.

I X.

Van ie breedte ven de Vm-fieven.

REGEL.
De Voor-fteven een lichaam maakende en zich met de Kiel vereenigen- ]*^B
de op dezelfde breedte, zal alt dan , voor een Schip van 70 ftukken Ka-

jHoorB
Aa % non au.^.
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non, 10 duim 3 linièn hebben, dat de loodrechte breedte van de Kiel en

die van de Voor•lieven op den omtrek ü.

P R A C T Y K.

Om de Voor-fteven op het plan te tekenen neemt men met een Païïer

de afftandQP, en men (leidt eenen punt vande Pafler op't punt P, men be-

fchryft de kleine boogR R, dezelve opening van de Pafler behouden hebben-

de, befchryft men uit het punt O, de boog SS, uit het Doorfhyding-Punt

deezer twee boogen
, befchryft men de Boog P O, welke de omtrek van de

Voor-fteven van buiten geeft ; om de breedte van de Voor-fteven te teke-

nen , trekt men uit het zelve middelpunt een andere boog naar binnen, 19
daim 3 linièn, breedte van de Kiel, van deneerften 1

Fan de Sponning van de Vcor-flextn.

REGEL.
ÏtoT'*"

Sponning van de Voor-fteven is evenwydig met den omtrek van de

2^4. Voor-fteven ; het is een keep , of groef, in welke men de huid-planken

fpykert: de eerfte huid -plank welke op de Sponning van de Kiel gevoegt

wordt, en welke op de Sponning van de Voor- en Achter -{teven komt
eindigen, wordt Gaerbord of Kielgang ook Santftrook genaamd, dezelve is

altoos zo dik als de overloops • planken van 't eerfte Dek; deeze huid-

plank zal dan 4 duim dik zyn voor een Schip van 70 (lukken Kanon;
en alzo hy in.de Sponning moet gevat worden , is het nodig dat de fpon-

ning 4 duim diep is.

P R A C T Y K.

Om de Sponning van de Voor fteven te trekken
, befchryft men uit de

doorfflydingder Boogen RR en SS, als 't middelpunt , naar buiten de Boog

welke de binnenflc bogt van dè Voor - fteven aantoond , een andere boog

welke evenwydig met hem is , en .'er 4 duim van afftaat; de Sponning zal

getrokken zyn ,zo als in *t voorgaande Artikel gezegtis , dezelve is op de

*,de Plaat niet getekenu

X.L.
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X I.

* an ac HQugic van as ACoicf-jicvtn*

REGEL.
De hoogte van de gebede Achter-fteven U gelyk aan 't bol van achte- tH©w.»
ren , meer de dikte der overloopt planken van 't eerfte Dek , meer de Art - '**

hoog» der drumpels der Poorten van de eerde laag , of de hoogte van 1H00».

de wulf.poorten , meer de dikte van de wulf-balk , by de welke men zyn bogc
Atu 7*

VOORBEELD.
Een Schip van 70 ftokken Kanon. Voeten. Duim. Liniïni

Hol van achteren. 25 r
Drumpel van 't eerfte Dek. s 1

Dikte der Overloop»-Planken van *t eerfteDek 4
Hoogte der Wulf-poorten* a 7
Dikte van de Wulf-balk. r
Bogt van de Wulf-balk. 6 9

Hoogte van de Achter-fteven. 31 7 9

P R A C T Y K.

Om de lootrechte hoogte van de Achter-fteven aan tetoonen , zult gy bo^

ven het hol van achteren H K, noch voegen 1 voet 5 duim van K in T, en
KT, zal de hoogte der drumpels van de eerfte laag zyn.

Het is op de hoogte T op de Achter-fteven naar binnen, dat de Hek-
balk gcplaatft wordt, zyn dikte naar onderen.

Van 't Punt T in V, wordt de hoogte der Poorten gebragt, welke »

voet 7 duim is, en 't is op de hoogte van 't pont V daar de Wulf. balk

ingetant wordt, zyn dikte naar boven.

Van V tot X wordt de dikte van de voorfchreeve Balk van 1 voet gebragt,

daar na zyn bogt van X in Y, ö duim 9 liniën :eindelyk gceven u ,alle dee-

zt hoogten» H Y, gelyk aan 31 voet 7 duim 9 liniën, welke de lootrechte

hoogte van de Achter-fteven is.

.Xxlifr
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X I I.

Van bet Vallen van de Jebttr-Jhven.

REGEL.
iHoofd- L/E Achter-fteven maakt geroeeofyk een ftompenhoek met de kiel , en
'Tu * het gene by uit bet rechte meerder gaapt, wordt het vallen genaamd.

Het hangen van de voor-fteven van een Schip van 70 ftukken Kanon is

15 voet 7 duim 2 linièn , waar van i is 3 voet 1 duim 5 linièn.

Eer dat men het vallen van de Achter-fteven aantoont, moet men de breed-

te aantoonen welke de Achcer-fteven aan 't bovenfte einde moet hebben;hier

om , trekt mende gehippelde linièn z Z, evenwydig aan AF, en welke

'er omtrent 1 voet s daim 5 Iinien van afftaat, of J van de breedte van de

Achter-Heven by de kiel genoomen.

Om op het Plan het vallen van de Achter-fteven aan te toonen, brengt de

3 voet 1 duim 5 linièn op de verlenging van de Kiel z, in a, en de af*

ftand z a , zal het vallen van de Achter-fteven zyn.

Brengt van a in b, een afïïand gelyk aan dc dikte, of hoogte van de
Kiel C H; trekt 'üyt het punt a, een lyn welke door het punt c, gaat,

ftaande 31 voet 7 duim 9 Iinien van z.datde lootrechte hoogte van de Ach-

ter-fteven is. En alzo cd, gelyk is aan J van ab, trekt de fyn bd.en de Achter-

fteven zal getrokken zyn ; trekt een kleine lyn evenwydig en gelyk aan b d

,

welk'cr4 duim van afftaat, het gene dat tuiTchen beide deeze linièn is, zal

de fponning van de Achter-fteven zyn; dezelve is op bet Plan niet getekent:

deeze manier is goet om de Achter-fteven te tekenen wanneer men de

Schecps- lengte van 't hoofd van de Voor-fteven tot aan het hoofd van de

Achter-fteven meet; maar wanneer men deeze maat op de water -lyn

van fponning tot fponning neemt, zo moet men in het loot van

dc Achter - ftevcn tekenen H F, 31 voet 7 duim o Iinien , om het

punt d , te hebben ; op deeze hoogte
, op een evenwydige-lyn aan de Kiel

moet men naar buiten over het Punt d , 3 voet 1 duim 5 Iinien tekenen,

en vervolgens een lyn trekken welke fchuin op 't punt H aan loopt, ein-

P R A C T Y K.

delyk
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delyk trekt naar binnen een eevenwydige lyn aan deeze fchuinte , dk
door het punt gaat daar de water-lyn, de lootrechte-Iyn van de Achterfte-

ven doorfnyt ; deeze lyn zal de fponning aantoonen , welke dienen zal om de

Achter-fteven te trekken, volgeni de proporóen in 't begin van dit Arti-

kel aangeweezen.

Het geen men hier gezegt heeft zal doen begrypen op wat wyte men te

werk moet gaan wanneer men de Scheepslengte van Sponning tot Sponning

op de hoogte van 't eerfte Dek vaftftelt.

XIII.
Van de KitU LcngU.

REGEL.
Om deeze lengte te hebben moet men van de geheele Schecps- lengte iHoofo-

van Sponning tot Sponning genoomen, het hangen van dt Voor-fleven ea %lv*

het vallen van dc Achter-fteven aftrekken.
"' 9 '

VOORBEELD.
Voeten. Duim. Linitn.

Breedte vin de Voor-fteven in den omtrek.- 1 3
Breedte boi-cn aan de Achter-fteven geno-

Scheeps-Lengte van Sponning tot Sponning.

Geheele Lengte van buiten aan de Voor-He-

zen tot buiten aan de Achter-fteven/

Hangen van de Voor-fteven.

Vallen van de Achter-fteven.

TB JAMBM'

19 5

158 I J

'5 7 »

3 1 5

18 8 7

139 4 10
Welke men van de geheele lengte moet af-

trekken, blyft voor de Kiels lengte.

P R A C T Y K.

Men vind de Kiela-lengte trekkende van de geheele lengte Z <£, van 't

boitenfte van de Voor-fteven naar 't buitenfte van de Achter-fteven, de

declen ar, en O M, en de lengte a O, is die van de Kiel.

XIV»
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X I V.

Van bit Grnte Spant en zyn Plaats.

REGEL.
iHoo»». J-Jocwel de Plaats, alwaar het Groote Buikftuk moet geplaatft worden,

£7$!
4

als een zaak van veel belang befchouwd wordt; zo is echter niet onbe-

iHoofd. Polder , en de Timmerlieden hebben alle verfchillende gebruiken ; in de

Att.xt. oude Timmering, plaatlle men het Groote Buikfluk zeer naar voren, en

byna by de Halsklamp: men geloofde toen dat een wydt Voor-fchip, zyn

weg in 't Water geopent hebbende , het overige geen tegenftand meerder

vond , het allergemeenfte maakzel der Viflen fcheen zelfs deeze redenering

te bekragtigen; men is tegenwoordig van geheel andere gedachten, en

men gelooft dat het Groote Buikftuk zeer weinig voor 't midden van de

geheele lengte moet geplaatft worden , om redenen welke wy willen bybren-

gen. Ten i. de Waterlynen zagter zynde, zyn dan ook bekwaamer om
de vloeibare ftof te verdeelen. Ten 2. de voorfte deelen meerder over

een komft met de achterfte hebbende , is het veel ligter bet Schip wel te

doen balanceren , welk defzelfs beweegingen zagt maakt, en hem een bekwa-

mer zyde geeft om aan de afdryving te wederftaao; dus hebben alle onze

hedendaagfche Timmerlieden beflooten, om het Groote Spant te rug te

zetten, of hem naar het midden te doen naderen; maar ieder heeft zich het

voorrecht behouden om de haeveelheit van deeze te rugzetting te be-

paalen ; want fommige plaatfen hem op van de geheele lengte voor 't

waare midde; andere plaatfen hem zo veel maal 3 linien voor 't midden,

als de geheele Lengte voeten heeft; eindelyk zyn 'er welke hem s'f voor het

midden plaatfen , cn dat is de manier welke wy ia dit voorbeeld aange-

noornen hebben.

P R A C T Y K.

Om hetGroote Spant te plaatfen, zo deeld de linie CD, in tweegclykc

deelen in*t Punt E , neemt vervolgens het 28 van 156 voet, en gy zultj voet

6 duim io liniën hebben.

Brengt de 5 voet 6 duim 10 liniën, van 't midden van de geheele lengte

E in f ; op dit punt f , richt een lootrechte aan de lyn A B, welke de Kiel

in de punten g h zal door fnyden, dit is de plaats alwaar het Groote Buik-

ftuk geplaatft zal worden, cn deeze Jyn zal ombepaalt naar i verlengt worden.

X V.
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X V.

Vm bit Hol op bit Grtoti Buikjluk.

REGEL.
YV Y hebben (Art. ö.) gezien, dat het Hol in 't midden op het groote iHotd-"

Boikftek getekent wordt, te neemen van boven de Kiel boven de balk ,zyn

bogt onbegrepen: dit Hol is voor een Schip van 70 ftukken Kanon ,11
voet, of van h 1, de helft van de Schecps-wydte.

Om het Hol op het groote Buikftuk te tekenen, brengt op de Kiel, en

over het groote Spant de 21 voet van h in 1 , en het punt 1 toond de plaats

aan, alwaar de groote Balk eindigt, zyo dikte naar onderen.

Lyn toond de plaats aan , alwaar de oppervlakte van het Water
het Schip raakt ; dat is te zeggen , dat zo wanneer een Schip geladen is

,

men een Lyn op de Buik trekt ; de oppervlakte van het Water volgen»

de, zo zoude deeze Lyn die zyn, welke men de WaterJyn van 't geladen

Schip noemt.

De Ervarentheid leert ons dat een Oorlogfchip diep genoeg in 't Water
leidt, wanneer 'er { van zyn hol onderwaater is gezakt; het fcheeld dan jdat

het hol in 't midden niet geheel verdronken legt; dat is ce zeggen, dat in

een Schip van 70 (lukken Kanon, welk ai voet holte heeft, het 2 voet 7

duim 6 liniè'n zoude fcheelen, dat de 21 voet niet geheel onder het waater

is, nochtans vcrohderftellende dat de grootte van den Bodem wel naar het gc-

wigt van 't Schip geproportioneerd zy; dit kan men niet weetcn als door

de rekening, Waar van wy in 't vervolg zullen handelen jen hier over dient

men de manieren na te zien , welke in de verhandeling der Schepen van den

Heer Bougutr bygebragt zyn.

P R A C T Y K.

XVI.
Von it Wttttrh/n , bet Scbip gthidtn zyndt.

REGEL.

P R A € T Y K.

Om de Waterlyn van het gelade Schip te trekken, brengt 2 voet 7 duira

B b 6 linie»
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C linic'n ( \ van 'tHol in 't midden) op bet groote Spant van 1 in m; eo

door het punt m , trekt een lyn evenwydig aan de Jyn CD, tot buiten kan-

ten van dc voor- en achter-fteven , en deeze zal de Waterlyn zyn van een

geladc Schip van 70 ftukken Kanon : ora deeze Jyn van de anderen, welke

met hem evenwydig zyn, te onderfcheiden , maakt men dezelve gemecnlyk,

een weinig grover.

Door het punt h, alwaar het groote Bntkffuk de Bovenfte Lya van- de-

Kiel fnyt, trekt de geftippelde Lyn n o, evenwydig*, en gelyk-aan de Wa-
terlyn m ; men noemt dezelve de Lyn van op*, en afstroming, en zytoond

aan hoeveel het verfchil van de Waterdragt het voorfte gedeelte van'c

Schip doet reifen , en het achterfte doet zinken.

XVI L

Van bet Loeffpant.

R E G K L.

ÏVlEn noemt Loef fpant, een Spant welke tuffchen het groote Buikftuk

en de fponning van de voor-lieven moet geplaatft worden byna op de plaats

alwaar men het Groot-Ziel toezet; om zyn Plaat» te bepaalen , moet men
verdagt zyn dat het voorfte van de Groote-Maft achter het waare midde

geplaatft wordt, in een gelyke afftant als 4 liniën per voet van de geheele

lengte geeven : dit Produit geeft de plaats van de Groote-Maft, zyn dikte

naar achteren.

Van voor de Groote-Maft , naar de voor-fteven gaande, brengt men
een afftand gelyk aan de helft van de groote Raa , die iets meerder is als de

grootfte Scheeps-wydte ; het is op deeze plaats dat het Loef Spant geplaatft

wordt.

Om veer eenvoudiger de plaats te hebben alwaar men het Loef- Spant

moet plaatfen, vernoegt men zich fomwyl van j van de geheele lengte

van fponning tot fponning te neemen , of wel men plaatft hem in 't mid-
den p, van de fpafïe

, begrepen tuffchen het midden van 't Schip E.en de

fponning van de voor-fteven D.

P R A C T Y. K.

Om op een plan de plaats van het Loef-Spant te tekenen ; moet men E D ,

.

in 2 gelyke deelen verdeden, en het punt p, zal de plaats zyn welke men
zoekt ; daar na zal men door dit punt een lootrechte lyn trekken op A B,
welke.zich op de waterlyn van 't geladen Schip bepaald.

.

X.VIIL.
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XVIII.

REGEL.
AlJe de Spanten ,welke in de Timroering van een Schip gebruiktworden,
worden niet op een tekening getrokken; men vernoegt zichom 'er een zeker

getal te tekenen , even verre van malkandercn (baande , om dat zy in {laat

syn met behulp der Tenten , om de gedaante van 't Schip te geeven ; want
het beloop der Tenten , begreepen tuffchen de Spanten welke men op een

regelmatige wyfe getrokken heeft,en welke men de Spanten van de flroking

of beloop noemt
,
geeft de opening aan de Spanten welke tuflehen beide ge-

plaatilworden , welke men om deeze reden de Vulling-Spanten noemt.

P R A C T Y K.

Om de Spanten van 't voorfte gedeelte te trekken .verdeeldt men de af-

ftand f D, in 9 gelyke deelen, en door deeze punten trekt men 8 liniën

evenwydig aan die welke het groote Spant verbeeld; deeze lynen zyn bepaalt

door de waterlyn, het Schip geladen zynde, en de lyn ABj 2y verbeelden 8

Spanten voor het voorfte gedeelte, zonder hetLoef-fpant daar onder te bc-

grypen ,waar van men in *t 17 Art. gefproken heeft.

Men dient aan te merken dat een Officier, die een tekening maakt, om
'er de waterlynen , de balanccering,cn den omtrek der Spanten , van te heb-

ben , niet gebonden is aan het getal der Spanten welke hy op zyn tekening

zal ftcllcn ; maar een Timmerman , welke een tekening zoude maaken om
het in 't werk te ftellen , moet zyn Spanten zodanig verdcelen , dat zy door

de poorten niet gefneden worden , om dat daar door tydt en houd verloren

zoude zyn, zo men de voornaamfte Spanten doorfnyden moeft om de poor-

ten te plaatTen.

X I X.

Van bet jfcbtajle Spmt mik toet bet Loef-Spant Balanceert.

REGEL.
O Aaris in'tachterfte gedeelte,een Spant welke met die van het Locf-fpant

van voren moet Balanceeren ; zodanig dat deeze 2 fpanten een zelfde wydte

in zekere punten hebben , (zo als wy op zyn plaats zullen verklaren) daar

uh volgt dat de waterlynen gelyke openingen hebben welke het Schip van

B b 2 voor*
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voor- en achter het grootc fpant Balanceeren.dat u te zeggen, dat de Dee-

len begrepen tuffchen deeze twee Spanten, ten naaftenby hun 1'waarfte mid-

del punt in 't vlak van het groote Spant hebben; dus moet het Loef-Spant

van achteren , zo verre van 't midden E zyn, alt het Loef-Spant van voo-

ren van 't zelve midden E is; het Loef-fpant van achteren zal dan op $ van

de geheeie lengte of aan 't midden van de lyn C £, in een pont q geplaatft

zyn , en men zal door dit pont een lootrecnte lyn A B trekken , welke het

Loef-fpant van achteren zal aantoonen.

P R A C T Y K.

Neemt het midden van C E om het pnnt q tc hebben , op het welke gy
een lootrechte aan A B zult rechten die zich aan de waterlyn , het Schip gela-

den zynde.zal eindigen: deeze lyn zal het Loef-fpant van achteren ver-

toonen.

X X.

Fm de vcrdeeling der Spinten van Jcbttrtn.

REGEL.
]\ lEn fielt tulïchen de Spanten van achteren , dezelve afftand als ruflehen

die van voren ; en alzo het achterfte gedeelte (van het Groote-fpant tot aan

de achter-Heven) grooter is als het voorfte gedeelte («reik van het Groote-

fpant tot aan de voor-Heven is ) zo bevinden zich naar achteren een of twee

Spanten meer, zonder die van de Balancecring, welke reets getrokken is , te

rekenen (Art. 19); wat meer is , bet gebeurd dikmaals dat het laafte Spant

van achteren, niet ver van de lyn AF is, in een gelyke afftand van het

laatfte Spant op een na , doch dit is geen zwarigheid.

P R A C T Y K.

Om op het plan de Spanten van achteren te tekenen , zo opent de pafler

met een gelyke afftand, aan die welke de voorfte Spanten onder haar hebben;

brengt vervolgens deeze grootte van 't pont f naar achteren , en trekt door

deeze punten de lynen van de achterfte Spanten
, gelyk en evenwydig aan

die van voren ; het gebeurt dikwyls dat het Spant van de Balanceering van

achteren q zich niet in de verdeeling der Spanten bevindt, het welk geen

ongeruftheid hoeft te geeven ; deeze aanmerking behoord mede tot het

Loef-fpant van voren*

XXI.
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XXI.
Fan dt Lyn vm 't ttrjlt Dei.

REGEL.
De drie punten van 'tHol bepaalen de Lyn van 't eerfte Dek 't welk ach- iH<w»-

ter en voor verheven is, op dat zyn fpeigaten en zyn poorten zo veel niet ""j^

door de Barghouten fnyden;wat meer U,de (lukken Gefchut achter en voor

zo laag niet by het waccr zynde, kan men 'er zich van bedienen wanneer

het niet mogeljk is, de middelde Poorten te openen.

Eindelyk een derde reden, is dat wanneer zelfs het Schip een rug op-

ftcekt, zo belet deeze verheffing dat het water, voor noch achter ftaan

blyfu
' P R A C T Y K.

Om de Lyn van 't eerfte Dek te trekken , trekt een kromme Lyn welke

door de drie punten KIL gaat, dit zal dc Lyn van 't eerfte Dek zyn.

XXII.
Fan de Lyn der fyvmpels.

REGEL.
MEn noemt Drumpel het onderfte der Poorten; de afftand welk 'er van

s

'^°'

boven van 't Dek tot onder aan de Poorten is , wyft de plaats aan, alwaar A„, ? .

de Lyn der Drumpels wezen moet. De Drumpels rooeften van een gely-

ke hoogte hebben in Schepen , welke een zelfde Caliber van Gefehut voe-

ren, op dat de Ropaarden onverfchillig op alle Schepen konden dienen;

niettegenftaande dit, onderwerpen zich de Timmerlieden aan geen vafte

maat; men kan nazien het gene wy omtrent de hoogte der Drumpels van

de eerfte laag in 't eerfte lloofdftnk gezegt hebben, om 'er on*. na te fchik-

ken: wy veronderftellen , dat zy voor een Schip van 70 (lukken Kanon,
2 voet 1 duim moet zyn; men zal by deeze hoogte de dikte der overloop*

planken van 't eerfte Verdek voegen , welke 4 duim is, heigene 2 voet

5 duim zal maaken , welke men in 't midden van 1 in r zal brengen , voor de
L in i , en achter K in 1' ; door de punten T , r , s , zal men een Lyn trek-

ken welke men die der Drumpels noemt j dezelve toond het onderfte der

poorten aan.

Nota. Dc Lyn van 't Dek 1 , de dikte der overloops planken van 't eer-

Bb 3 fte.
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de Dek daar bygevoegt, is 2 v»et 11 duim 6 liniën boven de hovende
waterlyn: deezc hoogte by die der Drumpels voegende, welke a voet r

duim is, zal men 5 voet 6 liniën voor de aflland der poorten tot het water

hebben , het welke de verheffing van de laag aanwyft.

P R A O T Y K.

Door de 3 punten T, r,s, trekt de Lyn der Drurnpels evenwydig met
die van 't Dek; deeze Lyn der Drurnpels wordt uitgedaan wanneer de poor-

ten getrokken zyn ; waarom hy geftippelt is, gelyk alle die welke in 't zel-

ve geval zyn.

XXIII.
Van de Poorttn.

REGEL.
iHooïo- ^V^En moet ( in 't eerfte Hoofdft.) de afïland van de fponning van de Ach-

ter-ftcven aan de laatfte Poort van achteren zoeken, dezelve op de lyn der

drurnpels brengen, gelyk mede de wydte der Poorten , de afftand welke

tuflehen hen is , en de aflland van de eerde Poort naar voren aan de fpon-

ning van de Voor-dcven.

P R A C T Y K.

Om de wydtens en de afHanden der Poorten ee tekenen, zo brengt 9 voet

3 duim op de liniën der drumpels van T in u; dan brengt van u in x, 2

voet 10 duim voor de wydte der Poorten; dan en x in y, 7 voet 9 duim

voor de afïland van de eene Poort tot den anderen ; vervolgens de wydte

van de tweede Poort, en dan de afftand van de tweede Poort tot dc der-

de, &c. Zodanig dat hebbende 13 Poorten getrokken met de afftanden

welke tuffchen beide moeten zyn, zo blyft 'er 17 voet e duim van de voor-

He Poort tot aan de fponning van de Voor-(teven , ten minden zal zulks

gc fel iicden zo men wel gewerkt heeft.

XXIV.
Van de Hoogte da Poorten.

REGEL.
jHoofd-^M^n moex 'n het eerfle HoofJftuk de hoogte der Poorten van de eerde

nu» laag van een Schip van 70 dukken Kanon zoeken , of wel voor (lukken Ra-
Au - 5 - non die 36 f8 fchieten ; men zal dezelve 2 voet 7 duim bevinden.

PRAC-
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P R A C T Y K.

Om de hoogte der Poorten te tekenen ,
brengt men 2 voet 7 duim (welke

de behoorlyke hoogte voor een Schip van deeze Charter' is) van r in U, en

door 'tpunt U, trekt men een kromme lyn evenwydig met de lyn der

drumpels, T, r, s, en tuffchen deeze 2 lynen r en U, trekt men alle

de Poorten , als die met u x , getekent zyn.

De lyn der drumpels, en die weike de hoogte der poorten aanwyff, wor-

den met potloot getrokken , om dezelve te kunnen uit doen , wanneer men
de dcelen, welke het onderfte en het bovenfte der poorten uitmaaken , met

inkt getrokken heeft.

Nota. Men dient aan te merken dat de Poorten loodrecht aan de lyn

van de uitwatering, het Schip geladen aynde, moeten zyn: voor deezen

maakte men hen iootrecht met de kiel , en zulk» in alle de Haven», uitge-

nomen alleen in die te Bnfl ; men volgt noch tegenwoordig meed altoos

de oude manier.

XXV.
Van ie Hoogte van bet tvxide Verdek boven bet eerjle.

REGEL.
i.^Eemt in 't Bellek, of in 't eerfte Hoofdftuk, de hoogte van 't eerfte

, hoo#»;

tot 't tweede Dek onder de balken. Ten 2* de dikte van de Balk van het »8.

'

tweede Verdek. Ten 3* de dikte der overloops-planken van 't eerfte Dek: *Hoofd-

alIe deeze fommen te Tarnen getelt geeven de afftand, welke 'er is tuflchcnde jtrt. 14.

Balk van 't eerfte Dek tot de Balk van het tweede, beide van boven ; men v *a-

tekent dezelve op het groote fpant, en men brengt dezelve afftand boven

op het eerfte Dek naar voren ; maar naar achteren wordt dezelve 436
duim vermeerdert , op dat de lyn van het Dek meer kromte hebbende , zich te

langer tullchen de Barghouten bevindt, en ook ten einde de Roerpen min-

der ongemak in de Konftapels-kamer veroorzaakt.

Nota. Dat wegens de bogt der Balken, wanneer men timmerd, moet men
de hoogte tuffchen Dek» aan de eerfte fchaarftok neemen , of aan j van

de Schecps-wydte, rekenende van het bultende gededte der Inhouteo.

P R A C-
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P R A C T Y K.

Voeten. Duim.

Om de lyn van 't tweede Dek tc trekken, neemt,

i dc affland van 't eerfle tot het tweede Dek, onder de

Balken. 5 7
Ten 2* de Dikte der Overloops-planken van 't eer-

fte dek. 4
Ten 3* de dikte der Balken van 't tweede Dek. 1

TE SAMEN 6 II

Dit is de afltand van onder de Overloops-Planken van 't eerfte Dek tot

onder de Overloops-Planken van 't tweede Dek.

Brengt deeze 6 voet 11 duim op het groote fpant van 1 in e, en vervol-

gens dezelve affland naar voren van L in t, en eindelyk deeze zelfde

grootte naar achteren , met 6 duim vermeerdert , dat 7 voet 5 duim maakt

,

welke men van K in R, tekent; en door de punten Ret, zult gy ccn

kromme lyn trekken , welke die van 't tweede Dek zal zyn.

XXVI.
Van de Drumpels van de tweede Laag.

REGEL.
iHooio-Dfieze lyn ftaat van de lyn van 't tweede Dek Ret, zo veel als de
*Tom hoogte der Drumpels van de tweede Laag , meer de dikte der overloops-
Art ' *' planken van 't tweede verdek, en zy is evenwydig met de lyn van dit Dek.

Men moet aanmerken dat de hoogte der drumpcls in het eerde Hoofd-

ftuk aangewezen, is voor de eerfte laag van Schepen van allerlcy Charters;

om het ftooten tc verminderen , of het zwaarfte middel
,
punt der Schepen een

weinig te doen zakken , men maakt de ropaarden van een 1 2 rfi ftuk Kanon

,

by voorbeeld , welk op de tweede Laag geplaatft moet worden , veel lager als

de ropaarden voor een diergclyk Calibcr welk op de eerfte Laag moeft

zyn , en men doet de lyn der drumpels zakken ,
evenredig met de vermin-

dering der ropaarden.

PRAC-
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P R A C T Y K.

Om de lyn der draxnpels van de tweede Laag te trekken, moet men
by hun hoogte van 1 voet 8 duim noch voegen , de dikte der overloops-

plan ken, zynde 3 duim 6 linién ; dat is te Tarnen 1 voet 11 duim 6 linièn,

welke men van e, (Lyn van 't tweede Dek) in g moet brengen, en door

het punt g, trekt men een kromme lyn, L g M, evenwydig aan die

van het tweede dek; deeze lyn wyft het onderfte der poorten van de twee-

de Laag

XXVII.
Van de boogie der Poorten van de tnetde Laag.

REGEL.
De lyn , welke de hoogte der Poorten van de tweede Laag aan toont, iHoor»-

moet Tan die der drumpels van deeze Laag, op de hoogte der Poorten afftaan.

P R A C T Y K.

Om de lyn te trekken, welke de hoogte der Poorten van de tweede Laag

aanwyft, brengt men % voet 4 duim van g in N, en uit het punt N trekt

lyn P AT R, evenwydig aan die der drumpcls.

XXVIII.
Van de Plaats alwaar de Poorten van de tneede Laag geboord tvorden.

REGEL.
D.'E Poorten van de tweede Laag worden in 't midden tufTchcn beide de Mm.
openingen der Poorten van de eerfte Laag geboord , met dewelke zy een

verband of een Schaak -bort maaken; doch fomwylen zet men de eerde

Poort van voren naar achteren , wanneer het gebeurt dat de eerfte Poort

van de eerfte Laag veel naar voren ftaat, op dat het eerfte ftuk van voren

zyn te rug loop heeft.

P R A C T Y K.

Om de Poorten zodanig teplaatfen als wy komen te zeggen, zo Iaat uit de

Punten , & ö* 8*, op de Waterlyn lootrechte lyncn vallen, welke de af-

Cc ,
ftand
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ftand tuflchen twee Poorten van de eerfte Laag begrepen, in twee gelyke deelen

verdeden, deeze lynen zullen het midden van die van de tweede Laag geeven.

Deeze Poorten moeten 2 voet 6 duim wydt zyn, men moet dan van ie-

der zyde der lootrechte lynen ö'Ö', 1 voet 3 duim brengen, en men zal

hunne wydte hebben; vervolgens tekent men twee evenwydige lynen, tuf-

feben die van de boven en onder kant der poorten, waar door hunne groot-

te bepaal: wordt; alle de Poorten worden op dezelve wys getrokken, en daar

zal 'er een meer op de tweede Laag als op de eerfte zyn.

XXIX.
Van de Plaats en de Maat van de Groote-Maft.

REGEL.
1 Hooi d- Ik fpreck hier van de Plaats, alwaar de Groote-Maft geplaatft wordt, en

van zyn Proportien, om dat het beginfelen zyn welke dienen om de lengte
"' 1J ' van het Halfdek te bcpaalcn: de Timmerlieden verfchillen een weinig in

dit ftuk ; maar de regel welke het algemcenft gevolgd wordt, is dat het

voorfte van de Groote-Maft zo veel maal 4 liniën van het midden des

Schips moet afftaan als 'er voeten in de geheele Scheeps-lengte zyn.

P R A C T Y K.

liet Schip heeft 156 voet lengte, dus moet de Groote-Maft 4 maal 15Ö

liniën achter het midden deezer lengte geplaatft worden , het welk 624 li-

niën maakt, of 4 voet 4 duim.

Om de Plaats aan te wyzen alwaar de Groote-Maft moet ftaan , brengt

de 4 voet 4 duim van W in G , en uit het punt G richt GI, lootrecht aan

de waterlyn, het zal door deeze liniën zyn dat de Groote-Maft zal henen

gaan, zyn dikte naar achteren ; om zyn grooifte dikte over 't kruys aan te

toonen, brengt 35 duim op de lyn van 't eerfte Dek van I in ff, deeld de
afftanden / //, in twëtn in 't punt A , en uit dit punt trekt een lootrechte

lyn aan de waterlyn het Schip geladen zynde, welke gy naarbegeeren boven

het tweede Dek verlengen zult.

Zo men nauwkeurig de geheele uitgeftrektheid van de Maft begeert te

«ekenen, moet men werken als volgt.

Voor een Schip van 70 (lukken Kanon. Vetten

Lengte van de Groote-Maft. 105.
' «tHol. 21

"Welke men van 105 voet moet aftrekken » Myft. 84

Deeld
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Deeld 84 voet in negen gelyke dee)en,en gy zultp voet 4 duim voor ieder ^|^
0M>~

deel hebben , welk aanwyft dat 9 voet 4duim boven het eerfte Dek , de Groo- Art. 1%.

te-Mail over 't kruis van een Schip van 70 (lukken Kanon gelyk zal zyn

aan de evenwydigc welke met hem over een komt, volgens het. gene in 't

eerfte Hoofdftuk Are *s gewgt is, alwaar men de manier van hem te te-

kenen verklaart heeft.

XXX.
Van 't Halfdek.

REGEL.
IlEt Halfdek der Schepen van 74, 70 en 6s (tukken Kanon, wordt tot iH©<*»-

aan de Groote-maft uitgeftrekt
,
zomwyien is zelfs de Grooce-Maft in 't Half-

™'
lm

dek beflooten.

De hoogte van 't Halfdek wordt in 't eerfte Hoofdftuk gevonden , al-

waar zy,voor een Schip van 70 (hikken Kanon, bepaalt is geweeftop 5 voet

tfduim, boven de overloop» planken van 't tweede verdek, onder de balken

van 't Halfdek genomen; maar alzo dc dikte deezcr balken 9 duim is, en dat

die der overloops planken van 't tweede Dek 3 duim zyn ; zo zal de verhef-

fing van 't Halfdek (welke zich tot aan de Groote-Maft moet uitflrekken)

6 voet 6 duim zyn ; men verheft het zelve van achteren omtrent 4 duim.

P R A C T Y K.

Om het Halfdek te tekenen, brengt 6 voet 6 duim op de lyn welke het

achterfte van de Groote-Maft aanwyft, van S, alwaar deeze lyn die van

'c tweede Dek fnyd, in 7', daar na op de lootrechte van de fponning van

de achter-fteven
, brengt 6 voet 10 duim van R in K , en door de punten

JST, r, trekt een byna evenwydige lyn aan die van het tweede Dek, welke

door 't achterfte van de Groote-Maft in T bepaalt zal zyn.

Trekt boven de linièn van de drumpels der Poorten van 't Halfdek

,

gelyk en evenwydig aan de lyn van 't Halfdek , en dat 'er de hoogte der

drumpels van af is , welke men ( in de Proportien hier voren) 1 voet 4duim
gevonden heeft te zyn, waar by men 3 duim dikte der overloops planken

moet voegen , welk 1 voet 6 duim zal geeven; trekt een derde lyn gelyk en

evenwydig aan de voorgaande , en die 1 voet 10 duim van die der drum-

pels afftaat, welk de hoogte der Poorten van 't Halfdek is
,
zodanig als

men in de Proportien heeft.aangetoond; trekt eindelyk tuffchen deeze 2 ly-

Cc 2 nen
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nen 4 of5 poorten, beginnende met die, welke het meefte naar voren is,

en draagt zorg dat non midden recht over de tmTchcnwydte der poorten

van 't tweede Dek is, of dat het zelve lootrecht op 't midden der pootten

van 't eerfte Dek valt.

Men maakt op het Halfdek maar $ poorten van wegens de kamer*.

XXXI.
Vm ie Bak.

REGEL.
iHoofu- X)e Bak begint by bet Spant van'de^uifplegr, waar om men eerft de plaats

van die fpant dient te bepaalen
; hy ftaat ten naaften by zo verre van de

voor-fleven , als 4 linièn per voet van de Scheeps-lengte van fponning tot

fponning geeven.

VOORBEELD.
Voor een Schip van 70 (lukken Kanon. Vottn Dram
Geheele lengte. 156

156 maal 4 liniën roaaken. 4 \

Welke de afftand van de Luifpfegt van de voor-fteven is.

Van dit punt van de luifplegt naar achtere brengt men de lengte van de

Bak, welke een weinig voorby de Halsklamp, of het loef fpant gaat.

Het geul der poorten , welke men 'er plaatfen moet , helpt mede om zyn

lengte te bepaalen ; dikwylen zyn de poorten van dc Bak niet op een regulie-

re afïland geplaatfl, noch ook niet net over de tuflchenwydte van de poor-

ten van de tweede laag, en zulks om redenen van praétyk , als om te belet*

ten dat een ftuk Kanon niet over de Fokke-Mafl zy ,of dat die gene .welke

het meed naar achteren is, den ingang van de Bak niet belet; dit te voren

weetende, dient men aan te wyzen hoe men moet werken om de Bak zo

nauwkeurig als mogclyk is te trekken.

Volgens het algemeen gebruik, zo als ik kom te zeggen, zo eindigt

de Buk op weinig na, op de plaats alwaar de loef - fpunt is; maar wanneer

men nauwkeurig begeert te werken, alzo het noodzakelyk is een behoorlyke

ruimte tufTchen het aebterfte van de Fokke-Mafl en het emd der windboomen-

van 't fpil te laaten, om ruimte voor 't Touw-werk aan de voet van deezc

Maft geplaatfl te hebben >zo moet men de leegteneemen dcc windboomerr,

het

4
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het fpil over 't kruis, en omtrent 1 voet meer voor de vryhejd van de boom
welke achter het fpil is, op dat dezelve het hek niet raakt; alle deeze af-

ftanden te farcen gerckent, zal de lengte van de Bak geeveo, te neemen

van achter de Fokke-Maft, aan 't eind van de Bak.

P R A C T Y K.

Om de plaats van de luifplegt te bepaalen, of de plaatfing van het fpant

welke zich aan de luifplegt bevindt; moot men , wanneer de bocgfpriet ge»

plaatft is , de balk welke tot een drumpel dient om in 't galjoen te komen,

tekenen, en welke men mede het flothout van de boegfprict noemt; deeze

balk bepaalt de plaati van 't fchild van dc Bak, maakende O, 3 4 a 6 duim

grooterals F Af, dat is te zeggen, dat de Hutten voor de Ieunning4 a 6" daim

achterover dienen te hangen : men zal de plaats van de luifplegt hebben

zettende van O in 4, 18 a 20 duim , en trekkende de rechte 4 5, even*

wydig aan E I, welke een lootrechte ryn op de waterlyn is, die door de

fponning van de voor-Heven gaat; men geeft aan deeze flut een hanging

van omtrent 436 duim, op dat men gemakkelyker in't Galjoen kan ko-

men , en op dat de golven zo veel macht op 't fchdd niet hebben : de hoogte

van de Bak is gelyk aan die van 't halfdek ;zy zal dan voor een Schip van

70 (lukken Kanon 5 voet 6 duim, met o duim, voor de balk, en 3 duim

voor de overloops planken zyn ,• dus zal men 6 voet 6 duim hebben ,welke

men van C in O zal brengen, van 't punt O zal men de lyn van de Bak

trekken
,
evenwydig met de lyn van 't tweede Dek ; daar boven trekt men

de lyn van de drumpels i, en die V3n de hoogte der poorten 2, zo als voot

het halfdek gezegt ia ; van voren wordt deeze hoogte 1 duim vermeerdert

,

op dat door middel van deeze verheffing het water naar den ingang van de

Bak kan loopen , wanneer het Schip doorl'cL

Dikwyl fnyd de lyfl van *t Dolbord van de Bak het boveofte der

poorten ; het welk men zal begrypen , ziende de poorten van de Bak op
de Gü Plaat ; maar eer men dc poorten tekent, moet men de plaatfing voor

de Fokke-Maft geeven.

Nota. Dikwyls wordt de Bak laager als het halfdek gemaakt.

Gemeenlyk gaat men van 't halfdek langs de loopgang, en men klimt

van de loopgang op de Bak , maar wanneer de Bak Schans, eo den Loop-
ging gelyk zyn , zo komen 'er veel gemakken uit voort.
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XXXII.
Van de Fokke-majl.

REGEL.
iHooïd-De Fokkc-maft wordt op 't eind van 't flempbout van de Voorfteven

\l
u% geplaatft, zyn dikte over 't kruis naar achteren, of veel eer wordt zyn
r
' 1S ' voorfte gedeelte op het tiende gedeelte van de geheele Scheeps-lengte ge-

plaatft, van de fponning van de Voorfteven naar achteren.

P R A C T Y K.

Neemt 15. Voet 7 duim t liniên, tiende gedeelte van de geheele Scheeps-

lengte, en brengt dezelve op de Lyn van't eerfte dek, van de fponning van

de Voorfteven naar achteren ; tekent van dit punt noch al naar achteren

gaande 2 voet 8 duim 1 linie, welke de grootftc dikte van deeze Maft over

*t kruis is ; trekt dan in het midde van deeze dikte een lootrechte lyn a B,
welke eenige voeten voorby de lyft van de Gilling van de Bak gaat, en

werkt voor het overige, zo als men voor de grootte Maft -gedaan heeft.

AANMERKING.
Men moet geen poort in de Bak over de Fokkc-maft booren , van wegens

het eerfte hooft-touw dat altoos in 't midden is, en welk beletten zoude dat

men zich van dit ftuk Kanon konde bedienen ; men brengt hem een weinig

meer naar vooren of naar achteren; men iroet ook zorgdraagen dat de

poort, welke het meeft naar achteren is , den ingang van de Bak niet belet i

het is daarom dat men niet gebonden is om de poorten over 't midden van

de tufTchcnruimtc van die van de tweede laag te booren; men moet al-

leen de misgeftalte meiden , zo veel als de voornaamfte redenen zulks toe

laatcn : acht geflaagen hebbende op al 't gene hier gezegt wordt, tekent

men de Poorten.

X X X 1 I I.

Van de Boegfpritt.

R E G EL.

iHooFi>-X~lEt fpoor, of wel eer het kuflè van de Boegfpriet, is op het eerfte dek

m *
ij- gepl&»ft> en raakt of nadert.zeernaby aan de Fokkemaft ; dus is de voet van

de
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de Bocgfpriet 3 of 4duim van dc Fokkemaft,enhy ruft op zyn kuffen welke io

k 22 duim dikte heeft. Hy richt zich makende een hoek van 34 a 35 graden

opeen lyn evenwydig ma de waterlyn, het Schip geiaaden zynde, hy raakt het

onderfte van de balk F getekent , welke tot een drumpel voor de poorten

van de voorftcven dient, en gaat ii of omtrent 2 duim voorby het eind

van dc voorftcven, aan dewelke hy noit moet raaken, uit vrees dat in het

ftampen deeze maft htm niet bcwecgd, gelyk mede het geheele voor- ge-

deelte, welke op de voorftcven ruft.

Om de Boegfpriet te plaatfen , moet men , op 6" duim van de Lyn van het

eerfte Dek, een Lyn 6, 7 trekken, evenwydig aan dc waterlyn het Schip

gelaadcn zynde, uit het punt 6, 5 voet 4 duim 10 Iiniè'n van 't midden van

de Fokkemaft afftaande, richt men een louircchtc 6, 8, op dc lyn 6, 7»

en uit het genomen middelpunt 6 befchryft men een vierendeelRonds,

op het welke men 34 a 35 graden van 7 tot 9 neemt ; men zal door het

punt ö" en door het punt 9 een rechte lyn trekken , welke het onderfte van

de Boegfprict zal gecven; maar inen moet dezelve zo trekken, dat de rechte

6, 9, J duim boven het punt P gaat, welk het eind van de voorftcven is;

men bepaalt gemeenlyk het afhangen van de Boegfprict, zo als wy het hier

vcrklaarcn , en men field zyn dikte over 't kruis naar booven.

L/E Bcfaans-maft dient om dc lengte van de Hut te bepaalen; daar zyn iHoof»-

Schepen, welkers Hut een balk voor de Bcfaans-maft fchiet; op andere tin-
'J"^

digt zy aan de Bcfaans-maft , en wederom aan andere eindigt zy eenige bal-

ken naar achteren , zo als wy in 't i>' Hoofdrtuk Art. 2. gezegt hebben, al-

waar men van de voornaamfte afmeeiingcn der Schepen van ider Charter

handeld.

Men zal de plaats van de Befaans-maft hebben, brengende op de loot-

rechtc van de fponning van de achterftevcn naar vooren, de \ van degroot-

fte Scheeps - wydte op dc lyn van 't eerfte dek
, zorgdragende om zyn dikte

over 't kruis naar voren dit punt te plaatfen.

P R A C T Y K.

XXXIV.
Van de Plaats van de Btfaans-majl om de Hut te plaatfen.

REGEL.

ERA C-
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P R A C T Y K.

De Hut van een Schip van 70 Stukken Kanon, fchiet omtrent 18 duim

voordeikfaans-maft. ^ ^
Men zoekt in 't eerfte Hoofdftuk zyn hoogte

onder de Balken, dezelve is. 5
°"

Dikte des Balks. 5

Dikte der Overloops-Planken van 't Halfdek »

Geheele hoogte van de Hut 6 '

Men trekt de lyn van de Hut, ten naaftenby evenwydig met die van 't

halfdek, ftaande van malkander 6 voet aan den ingang van 't befchot, en

<5 voet 3 a 4 duim of daar omtrent aan het hakkebord ( want men geeft al-

toos een weinig verheffing ) ; deeze lyn eindigt omtrent 1 8 duim voor de Be-

faans-maft; vervolgens trekt men de lyn der drumpels, waar van men de

hooete in 't eerfte Hoofdftuk zal vinden , alzo wel als die der Poorten ,
hoe-

wel zy dikwilsdoor de lyft van de derde Gilling doorfneeden worden, zo

als men in de fesde Plaat zal zien.

XXXV.
Vtnbtt Wulf.

REGEL.
ïHoo^-JJei Wulf wordt van de Hekbalk L (Plaat 6) tot onder de Balken van

2S"m. 't "««de <te* K genomen ; het zelve valt of fpringt zo veel duimen, uit, als

'

de \ van de grootfte wydte voeten heeft.

VOORBEELD.
Voettn Duim.

Voor een Schip van 70 ftukken Kanon

Wydte aan de groote Balk 4* 0

Vallen van het Wnlf * 4

P R A C T Y K.

Brengt door het uiteinde van de achterfteven naar buiten, een Lyn CD
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evenwydig aan AB, verlengt de lyn van 't tweede Dek van E tot in G
t

dezelve Bogt behoudende, zy zal de lyn CD in 't punt F fnyden; brengt

van F in I de 28 daim , welke het uitfpringen van 't groote Wulf maakt

,

en zet vervolgens 9 daim van I in K voor de breedte van de lyft van't

tweede Dek, vervolgens de Paffer met het dubbelde van de gcheele afltand

welke van K in L is geopend hebbende, ftelt een der punten van de Paffer

in L, en met d'andcre pont befchryft de boog MM; daar na ftelt een punt

van de Paffer in K, en dezelve opening behoudende, befchryft de boog

NN, en uit het punt van doorfnyding deezer twee boogen als middelpunt,

trekt de boog KL , welke het groote Wulf zal maaken.

Nota. De twee kleine boogen MM ,NN , zyn niet op de plaat geteekent

om dat die tc klein was.

AANMERKING.
Men kan de Timmerlieden niet genoeg aan-beveelen van het Wulf te ver-

kleinen, zy maaken die doorgaans zodanig, dat wanneer men de achterfte

(lukken Kanon komt te loffen , de poort-luiken afrukken , het welk in ftaat

is om een Schip tc doen vergaan , of te doen neemen.

XXXVI.
Van bet ronde of boevenjie ÏVulf.

REGEL.
noemt men de hoogte der dutten van de Venfters van de groote

( jjoor

kamer; deeze (bitten maaken naar buiten een Wulf PI, welk* voor zyn «"«

valling § van die van 't onderfte wulf heeft , en 3 voet a 3 voet 2 duim hoog-
**" 11

te, het geen de afftand van't iweede dek tot aan de Wulf-flut maakt, dat is

te zeggen van I in Q.

P R A C T Y K.

Om de hoogte te hebben van de flut, alwaar het tegen wulf eindigt , neemt

3 voet 2 daim voor deeze hoogte, en voegt 'er de dikte der overjoops-plan-

ken van 't tweede dek by, welke 3 duim is ,~ het geen 3 voet 5 duim voor

de hoogte van de flut geevcn zal, welke men van 't tweede dek uytde lyn

F in O zal brengen, en men zal een lyn OP, evenwydig aan FG trekken,

daarna zal men een lyn IQ» evenwydig aan FO trekken, eindelyk zal men

Dd | van
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I
Tan FI neemen , welke men van G_ in P zal brengen , en deor dc punten

F, 1, zal men dc kromme PI trekken, zo ais men in de zesde Plaat nw.

AANMERKING.
Het zoude goet zyn dit tweede wulf af te fcbaffen , welke het achterfte

van het Schip belaft , en de helft van de breedte van de Galdery onnut

maakt, het zelve hinderd ook den dienft van de achterfte ftukken Kanon
van de tweede laag.

De Engelfchc hebben het afgefchaft, zy houden de Spiegel-ftutten loot.

recht , het welk hun een Zonne-dek boven de Galdery uitfpaart. Men begint

teBrefi de Engelfche hier in na te volgen, zo als wy in't volgende Artikel

zullen zeggen.

XXXVII.
Vm ie Stutten van ba Hek.

REGEL.
iHoofD-Va» boven van dc Wulf-houten tot op het bovenfte Hakkebord , gaat
•w het achterfte van *t Schip in een rechte Lyn , en dit deel wordt het Hek
"* "' of 't Wapenvlak genaamd

, moogelyk om dat het gemeenlyk met fnywerlt

overeenkomftig met de naam van het Schip verfiert wordt: hier worden

de Venfters van de groote, en de Raadkamer in gemaakt.

Het vallen van het Hekftut is 2 duim per voet van zyn hoogte.

P R A C T Y H.

Van het Punt P trekt naar begeeren de onge-eindigde PR, evenwydig aan

O D , neemt op P R een grootte naar begeeren , als van 10 voet, en brengt

defelve van P in S, daarna neemt 2 duim per voet Tan deeae hoogte, het

welk 20 duim zal maaken , welke gy lootrecht op P S, van S in T zak bren-

gen, en door de punten P, T, trekc een Lyn PV, welke gy onbepaak

verlengen zult ; decze Lyn zal de valling hebben , welke tot de Hekftut be-

hoort, welken lengte door de lyft van de laafte Gilling bepaalt zal zyn,

zo als men haaft zal zien.

AANMERKING.
Anno 1739 heeft men , alleen te Breft, begonnen een klein Wolf in de

Hekftuuen te maakea tuflehen het halfdek en de Hot, dit gebruik veroor-
* zaakt
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zaakt veel ruimte in de Gatóery toe gemak van de Officieren , want de fiat-

ten zyn op deeze plaats byna lootreebt aan de watertyn , zo al* men ia de

6 de Plaat ziet.

De Engelfche houden de HeJcftutten heel en al recht, welk aan het wulf,

waar van wy komen te fpreken, meer uitfprong geeft, en hier uit volgt het

dubbelde voordeel van meer plaats in de Galdery te hebben, en bevryd te

zyn van 'er een tent boven te maaken om dezelve te dekken.

- XXXVIII.
Van bet eerfte en tweede Bargbout.

REGEL.
X^Aar U meer oordeel als regel in de kromte der Rarghouten ; het is ,h<kwd-

van haar en van de lyften dat het frayc aanzien van de Schepen afhangt.

Heris goed verdacht tezyn dat de twee eerfte Barghouten van een en dezelfde

breedte zyn, met malkanderen evenwydig, en van malkanderen door een

plank, vulling genaamd
,
gefchieden , welkers breedte gelyk is, aan die van

een der Barghouten; het bovenfte van het tweede Barghout moet noit

naar voren door een poort doorfoeden worden, zyn midden moet eenige

duimen meer als naar voren van de poorten afwykcn, en naar achteren

moet zy zich verheffen, zonder nochtans dat zy geheel door de poort van

de eerfte laag het mee(te naar achteren doorfneden wordt.

Het onderfte van het eerfte Barghout in 't midden , raakt fomwyle aan

de waterlyn van het geladen Schip , en de hn van het eerfte Dek moet

zo veel als mogelyk tuflehen de twee eerfte Barghouten heen loopen , zo-

danig dat geen van beiden door dc fpiegattn doorfneden wordt.

P R A C T Y K.

Trekt de lyn a b c , de boven kant van het tweede Barghout , zodanig

dat zy in a, a a 3 duim laager is als het onderfte van de poort van de eerftè

laag, dat zy door het punt b, 0 of 10 duim onder de lyn van de Drumpels

over het groote fpant gaat , en dat zy het onderfte van de derde poort van

achteren in c ftrykt; deeze lyn door deeze 3 punten getrokken zynde, trekt

een tweede daar onder , welke met hem evenwydig is , en die 'er de breed-

te van het tweede Barghout van afftaat, dat is te zeggen 1 voet 3 duim

voor een Schip van 70 ftukken Kanon ; brengt de breedte van de vulling,

Dd » welke
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welke 384 duim is , naar onderen , en trekt dan het eerfte Barghout d e,

gclyk en evenwydig aan het tweede.

JL/Eezc Barghoucen zyn zo breed niet als de twee eersten: (men vindt

hun proporcien in het tweede Hoofdftuk) verders zyn zy evenwydig onder

malkanderen en van gelyke breedte. Men begint met de vierde te tekenen,

zodanig dat de boven kant het onderfte van de eerde poort naar voren

in f raakt , of dat hy i duim laager is , dat zy een weinig meer van de

ryn der Drumpels over het groote fpant afwykt , als in g, en dat zy van

achteren eenige duimen meer als aan de twee eerfte punten verheft , zo-

danig dat zy de Drumpei van de vierde poort van achteren in h raakt. Men
moet zo veel als mogelyk is vermeiden , datdezclve de eerfte poort van ach-

teren geheel doorfnydt ; zyn valling of afftand van het derde , tot het

vierde Barghoudt , is gclyk aan de breedte van een van de twee; het on-

derfte van het derde moet van boven de poorten van de eerfte laag .alwaar

zy hetnaafte by komt, 4 a 5 duim afftaan om de duimen van de poort-

luiken als in i te plaatzen.

De lyn van 't tweede Dek moet in de vulling loopen, vooral naar 't mid-

den, wegens de fpiegattn.

Men doet dc bcvenfte lyn van het vierde Barghout onder de eerfte poort

f van voren van de tweede laag henen gaan ; zy loopt over het grootfte fpant

op g of 9 duim van de lyn der Drumpels van de tweede laag, en zy gaat

in h , de Drurapcl van dc vierde poort naar achteren aanraken ; daar onder

trekt men eenc cvenwydige lyn , zo ver van de boven(le afftaande als de

breedte van 't Barghout, welk hier van 12 duim U, waar naar men de

derde k f van dezelfde breedte trekt, en evenwydig aan de vierde, maar de

breedte van de vulling van haar afftaande , welke n duim it.

Deeae manier voldoet alle de voorwaarden in deeze regel aangetoond.

XXXIX.
Van bet derdt tn vierdt Barghout.

REGEL.

1

P R A C T Y K.

X U
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X L.

Van bet vyfde Bargbout.
'

REGEL.
Oe Schepen van 90 tot 1 10 (lukken Kanon , hebben 7 Barghoaten , of

8 zo men de lyft van 't Dolbord mede rekent ; die van 48 tot 74 , hebben

'er maar 5, en die onder de 48, hebben oiet meer ais de 4 waar van wy hier

voor gefproken hebben.

Nu moet men verklaaren de manier om het vyfde Barghout te tekenen.

In de Driedeks Schepen fielt men gemeenlyk de Luiken der poorten

aan de tweede laag, hoewel dezelve onnuttig zyn; in dit geval moet men

lu(Tchen hei bovenfte van de poort en het vyfd; Barghout, een afftand van

omtrent 334 duim voor de duimen der Poort-luiken laaten ; maar in de

de tweedeks Schepen , is het te Brefi veel in gebruik , om het onderfte

van het vyfde Barghout aan tc raken: bier haten wy 2 duim afjland in m,
tuffeben dit Bargbout en bet bovenfle der poorten m't midden, of over bet Groo-

tt Spant.

Het onderfte van 't vyfde Barghout in 't midden in m getekend zynde,

zal men naar voren een geryke afftand aan die van het bovenfte van 'c vier-

de Barghout brengen , onder de vyfde aan het grootc fpant ; dit Barghout

van deezc zyde zal dan evenwydig aan het vierde ayn , maar men geeft

hem verheffing van achteren, en deeze verheffing moet evenredig aan die

zyn , welke men aan het derde Barghout gegetvtn heeft
,
overeenkomftig

aan de tweede; om het te vinden, trekt men deafiland welke 'er aan het

groofte fpant is , tuflehen het tweede en derde Barghout , van de af-

lland welke 'er naar achteren tufTchen deezc twee Barghouten it ; men
voegt dit overige by de affbnd welke 'er tuflehen het vierde en vyfdo

Barghout by het groote fpant is, welk de afftand geeft die 'er van ach te»

ren, tufLhen het vierde en vyfde Barghout zyn moet; door dit middd heeft

men 3 punten, door de welke men een lyn n m q trekt, die het onder»

fte van het vyfde Barghout aanwyfr ; en men zal het bovenfte hebben

,

trekkende een evenwydige lyn n m q, welke 'er de breedte van dit Barg*

hout van afftaat; dezelve is in het tweede Hoofdftuk aangetoond.

Zo de Schepen van een Charter waaren om een feade of fevende Barghout

te moeten hebben, dat is te zeggen, zo zy 3 dekken hadden', zo zoude men-

de fesde gelyk en evenwydig aan dc vyfde trekken , aan deBargiiouta breed*

te, of 1 duim minder ; maar men geeft aan de fevende een weinig verheffing,

naar achteren, zo als men het voor het vyfde Barghout gedaan heeft..

Dd a PR-AC-
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P R A C T Y K.

De aftekeninge , welke wy geevcn ,xynde voor een Schip van 70 ftukken

Kanon, zo moet men noch een vyfde Barghout nmq trekken , het welk

volgens de manier hier vooren gedaan wordt; zyn breedte zal 10 duim zyn.

X L 1.

Van de lyft van '$ Dol-Bori.

REGEL.
»ïlot.ri>- ^/j[En noemt lyfl van 't Dol-bord, die, welke het doode werk tuflehen de

'Jn*st. twee eerfte Gillingen bepaalt; men vervolgt de lengte van deeze lyft met nit-

fnydingen om dezelve aangenaam aan het gezigt te maaken. Zy is een duim

fmalder als het vyfde Barghout; zy is 'er zo ver van af als zy breed is, en

men trekt dezelve evenwydig aan dit vyfde Barghout.

Daar is in het tweede Hoofdftuk van een lyft onder die van het Dol-

bord gefprooken , welk men doorlugiige lyft noemt ; zy is evenwydig en

gelyk aan de lyft van 't Dol-bord; de tuflehenwydte tuflehen deeze beide

lyften is doorgebrooken , men ziet alleen van plaats tot plaats de einden der

oplangen; zy is weinig in *t gebruik, om de fwaarigheid van de Schandek-

ken volmaakt genoeg te kunnen voegen, en te beletten dat het regenwater

niet tuflehen dc huid cn do wageringe dringt.

P R A C T Y K.

De breedte van de lyft van 't Dol - bord in een Schip van 70 flukken

Kanon , is 9 duim; deeze lyft is evenwydig aan het vyfde Barghout, en

om net te vinden hoeveel zy 'er afftaan moet, zo moet zyn onderfte de lyn

van *t halfdek in 't punt X aanraken , op dat de fpiegaten van de Bak en

Schans dezelve niet doorfnyden, en tuflehen haar, en het vyfde Barghout

gc-boort zyn.

Het gebeurt fomwyl dat het onderfte van de lyft van 't Dol-bord eenige

duimen meer of min als de lyn van 't Halfdek verheven is, maar deeze

twee lynen loopen gemeenlyk in malkanderen. De lyft van 't Dol-bord

moet omtrent zo veel als zyn breedte van 't vyfde Barghout afftaan , dat is

te zeggen ,dat de vulling tuflehen het vyfde Barghout en de lyft van *t Dol-

bord, zeer weinig met de breedte van deeze lyft vcrfcheeld.

XLII.
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X L I I.

Fan de Gillingen , n in't tyzondtr tan de Croete Gilling van écbttrtn.

REGEL.
noemt achterfte en voorfte Gillingen , de trapsgewyze verheffin-

gen van de vertuining voor en achter boven de lyft van 't Dol-bord.

De Groote Gilling van achteren begint- in 't midden van de Scheeps-

lengte, en eyndigt aan de Achter-lieven, of veel eer a j of3 voet voor 't half-

dek ; zy eindigt boven met een lyft r f, welke men de lyft van de serfte

Gilling noemt.

De hoogte der Gillingen hangt van de hoogte der Hut af , want men
moetmaaken dat men naar achteren in een Schip van deeze Charter , omtrent

3 voeten voorfcheens hoogte boven de Hut tegen de Hekftut beeft , om
kamen voor de Officieren , of kojen voor de Schippen te maaken.

P R A C T Y K.

Men geeft aan de eerde Gilling, naar 't midden van 't Schip, omtrent

s voet hoogte, en men vermeerdert deezc afltand omtrent 9 duim naar

achteren , welke men boven de lyft van 't dolbord langs de linie A B
brengt, en door deeze twee punten rf trekt men het bovenfte van de lyft

van de eerfte Gilling. Men geeft gemeenlyk omtrent 8 duim breedte aan

deeze lyft; dus om zyn onderkant te hebben, trekt men een lyn 8 Duim
onder de voorgaande, en men heeft de lyft van de eerfte Gilling r f.

X L I 1 I.

VMétvoorJle Gilling

REGEL.
De lengte van de voorfte Gilling is t8 duim meer als de lengte van de

Back, zyn lyft moet met zyn onderkant, ten naaftenby de lyn van de Drum-

pels van de Bak aanraken , dat is te zeggen , dat zy op zyn beft door de Poor.

ten gefneden moet zyn , zoals men in deeze tfde Plaat ziet , en dat zy even-

wydig met de lyft van 't Dolbord loopen moet, zyn breedte is gelyk aan de

lyft van de eerfte Gilling naar achteren.

P R A C T Y K.

Trekt de bovenfte lyn van de lyft van de Gilling ,
evenwydig met de

lyil
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lyft van 't Dolbord, houdende dezelve 18 Duim van deeze lyft af, zo wel na
voren als naar achteren; tekent vervolgens onder deeze lyn de breedte van
deeze lyft , welke voor een Schip van deeze Charter 8 Duim zal zyn, en
trekt door dit punt een evenwydige lyn aan die, welke wy reets getrokken
hadden , men zal de lyft t, u , van de voorfte Gilling hebben.

Men moet, zo veel als moogelyk is , vermeiden , deeze lyft door de Poorten
te door/hyden, dit hebben wy in deeze tfde Plaat niet kunnen doen.

X L I V.

Van ie toeede Gilling

REGEL.
De tweede Gilling is meede naar de hoogte van de Hut gefchikt, alzoo

de drie Gillingen de Huifing moeten voltojen; deze lyft moet zo hoog niet

zyn als ds eerfte, en moet zich omtrent 6 Duim naar achteren meer als

naar voren verheffen, zy zal dan van achteren s6 , en aan 't ander eynd
ao duim houden. Men zal een kromme lyn ten naaftenby evenwydig aan
de onderfte Gilling trekken ; men zal 7 duim onder deeze lyn brengen

,

om een lyn, welke met hem evenwydig loopt, te trekken, en deeze 2 lynen

zullen de lyft van de tweede Gilling xy geeren.

Nu blyft'cr niets meer tc bepaalenals de lengte van deeze tweede Gilling,

welke gemeenlyk tufichen het einde van de eerftc , en die van de derde
eyndigt, waarom men de lengte van de derde dient bepaalt te hebben , eer

men de lengte van de tweede kan bepaalen.

X L V.

Van de derde Giirmg.

REGEL.
De derde Gilling is ten naaftenby geryk met de tweede , ten aanzien van
de hoogte, zy eindigt omtrent 4 voet voor de Befaans-maft. Men kan deeze
Gilling korter maaken, want het zoude genoeg zyn dat zy 2 voeten voorde
Befaans-maft eyndigde; maar het is gemak kelykcr dat zy een weinig langer is,

om meer gemak te hebben in 't opklimmen van dc Hut ; deeze laatftclyft

bepaalt de hoogte van de Hekftut Vj waar na men de gedeeltens der Maf-
ten trekt, welke men boven de lyften wil doen zien.

De gedeelten* der Maften in 't Schip begrepen , zo wel als de Lynen
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der Drumpels, die welke de hoogte der Poorten aanwyzen, in de 5* Plaat

getekent, verfchynen niet meer op de tekening van Verheffing, wanneer de-

zelve eens gemaakt is , dienende alleenlyk tot het uitwerken van dit Plan.

De lyften en de barghouten worden tot aan de hekftut vervolgt: ik heb

dezelve in de 64' Plaat niec gemaakt, om de lynen, welke dienen om het

wulf, het tegenwulf, en de hekflut te trekken, niet te verwarren ; men heeft

zich vergenoegt met het hovende te Hippelen, om 'er een denkbeeld van

te geeven.

P R A K T Y K.

Volgens de meefte Scheeps timmerlieden , heeft de derde Gilling minder

hoogte als de tweede, en eindigt aan het punt V; zy Haat voor , 15 duim van

de tweede af, en zy verheft 4 duim naar achteren: men doet door deeze bei-

de punten een kromme lyn gaan, ten naaftenby evenwydig met de tweede

Gilling; vervolgens zal men 6 duimen breedte aan deeze lyft geeven, die

men onder de lyn , welke wy komen te trekken
,
brengen zal , en door deeze

punten zal men een andere kromme lyn , welke met hem evenwydig zal zyn,

trekken , en dus zal men de lyft van de derde Gilling hebben.

X L V I.

Van 't Galjoot.

R E G E I~

TEn 1* Moet men de lootrechte lyn van de voorfleven tot het punt , Hoot»;

1 verlengen. »*•

Ten a* Moet men de lyn 2 , a
,
evenwydig aan de voorgaande trekken

, , Hoorn
dewelke A deel van de geheele Scheeps lengte moet afftaan. ts-

Tcn 3* Verlengt men het onderfte van het eerde barghout, maakende

zonder terug fprong ,
volgens een omtrek welke aangenaam aan het gezigt

ly, een kromme Lyn 3 , 4 die het onderfte van de fchegge maakt.

Ten 4* Om het bovenfte van deeze fchegge te hebben , moet men des-

gelyks het bovenfte van het tweede barghout verlengen , en de kromme Lyn

5 , 6 formeren, in die manier dat de breedte 4, 6, welke het eindt van de

fchegge is, omtrent de {van 3,5, zy, welke de breedte van dc fchegge

naar beneden is , of ten naaftenby de afftand , welke 'er van onderen van

het eerfte barghout tot boven op het tweede i*.

Ten j* De flooiknien zyn kromme (tukken hout 7 7, S 8, welke de

Schegge met het Lichaam van 't Schip verbinden; zy worden gemeenlyk

Ee beu-
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beulingswyze met grof febaafoerk verdere, cn alzo zy het zelve beloop als

de lynen 3, 4, 5» ó , hebben, zal het genoeg zyn te zeggen dat hun

breedte op zyn belt gelyk is aan de breedce der burghouten
,
op wclice zy

uitkomen; het gene tuflchen beide de llooiknien is, wordt de kam genaamd;

dezelve wordt fomwylen met fnywerk verfiert.

Ten 6 ' De bovenfte regeling van 't Galjoen 9 , is mede een krom (luk

hout, welk aan 't Schip onder de lyft van 't dolbord is vaftgemaakt, en

die aan het hoofd van de fchegge eindigt, aan welke zy door twee foorten

van knien, welke men de ooren noemt, gevoegt is: de kromte van deeze

regeling is zeer willekeurig, en alleenlyk gegrond volgens het oordeel van

den Scheeps-timmerman ; zyn breedte naar 9 is gelyk aan de breedte van de

Jyfl van 't dolbord, cn naar 10 heeft zy Hechts de helft deezer breedte.

Ten -f' De onderflc regeling van't Galjoen 11,11 wordt boven de kluis-

gaten geplaatft, en naar boven gaat zy zich aan de bovenfte regeling voegen

;

de gehetle kunft bcflaat hier in, dat men maakt dat deeze kromtens een

aangenaam beloop hebben ; zy worden fomwyl roet graf fchaafwerk verfiert-

Ten 8*' Tuflchen de bovenfle en onderfte regeling, plaatft men noch

een kleine regeling 12, 12, (by de Franfchen) de beuling genaamd; de-

zelve komt aan het vierde barghout van 't Schip , en zy volgt het zelve

beloop als de twee regelingen , tuflchen dewelke zy geplaatfl is.

Te 9^ Deeze drie regelingen zyn den een aan den anderen gevoegt door

recht ftaande Hukken, die men Hutten in 't Galjoen of tarmen noemt, en

naar om laag krom zyn , om op de fchegge te ruften ; men plaatft aan de

eindens van deeze regelingen (tukken van 13, 13, welke dezelve uitwer-

king doen als de Hutten, en die op de hoogHc flootknic eindigen ; dezelve

worden met fnywerk verfiert.

Ten to'' Om het Galjoen te eindigen, blyft 'er niets overig als de

fcheg te tekenen , welke beftaat uit het binnenftuk 14 , uit de klamp 15, de

knie 16, en het fcheg zelfs 17: alle deeze Hukken worden door haaken te

faamen gevoegt, cn ieder is meefter om aan de fcheg zodanig beloop te

geeven als hy volgens zyn fmaak goedvind.

VIERDE
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VIERDE HOOFDSTUK.
Manier om de Projectie -tekening van een Schip te maaien

voerende 70 Stukken Kanon.

I

INLEIDING.
heeft in't voorgaande Hoofddeel genoegfaam van fluk tot ftuk 1

getoond de wyze om te befchryven de verheffings-tekening van een Schip

;

deeze tekening bepaalt de lengte der kiel, hetverfchil der waterdragt, het

hangen der voorfteven , het vallen der achterfteven , de plaatGng van 't

grootfle fpant op de kiel, die der fpanten van in evenwigthouding voor en

achter, de waterlyn in de lading, de verheffing en ryzing der dekken,

d'evenredighcid en plaatfing der poorten, der barghouten, der fortuining,

de uitfehieting van 't wulf en die van 't galjoen , &c. Tans wordt vereifcht

om te bepaalen de verfchillende wydtens van een Schip in al de punten

zyner lengte, en uit te drukken den omtrek van al de fpanten of zyden die

d'afbeelding maaken, zo als men ze ziet op den bodem van 't Schip op

ftaapcl, gelyk het vertoond is in 't vignet van dit Hoofddeel.

De tekening, die wy ons heden voorftellcn te maaken, moet dan te kennen

gecven de doorfnydingen van 't Schip genomen op verfcheide plaatfen zy-

ner lengte, en geduurig lootrecht met de waterlyn.

Ec 2 Men
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Men had oudtyds de gewoonte de tekening van ieder doorfnyding van 'c

Schip, te verwonen in 10 veel byzondere tekeningen; maar gelyk al die

doorfnydingen in evenredigheid verminderen van de grootfte doorfnyding

af, die 't meeft nadert aan 't midden van 't Schip , tot aan de twee uitter-

flens ; zo heeft men meer gemakkelyk en voldoenend gevonden om ze alle

te verwonen geproje&eert op elkander in een zelfde tekening, weshalven

het geen wy ons voorftellen te doen , is te vertoonen den omtrek der voor-

naamfte doorfnydingen van een Schip , zodanig als men dezelve gewaar

wordt, plaatfende het oog in den as van't Schip, en vervolgens tegen over

de voortleven om de doorfnydingen van voren te merken, en tegen over

de achter(leven om te merken die van achteren ; men heeft in 't Vignet

een Schip vertoond in deeze gefteltheid.

Dienvolgens om zich een recht denkbeeld te maaken van een Projeélie-

tekening, moet men een Schip verbeelden op ftapel geftelt in dezelfde ge-

legentheid als het in Zee is, en dat men op zynen bodem (die wit is) in

gelyke altenden , en tegen over de moJelfpanten
, getekent heeft zwarte

lootrechte lynen die den heelen omtrek volgen van 't Schip, hebbende op-

merking dat een deezer lynen overeen komt met het grootfte fpant dat het

meelt gezwollen deel maakt van 't Schip ; zo men wyders zich te rug plaatft

naar voren ,
volgens eene lyn die het verlengde zy van de kiel , zal men

met een zelfde opflag van 't oog gewaar worden al die lynen, om dat het

Schip,.verminderende volgens eene zekere ryè' of voortgang van de doorfny-

ding der grootfte afineeting af (die men het grootfte fpant noemt) totzyn

voortleven , alie de lynen , die de doorfnydingen vertoonen van kleinder af-

meetinge , zich dan projeeïeeren moeten op het vlak of de tekening der

doorfnyding van de grootfte afmecting, of op 't grontvlak van 't grootfte

fpant; dusdanig zullen de zwarte lynen, die men onderdek getrokken tezyn

op den bodem , vertoonen de proje&ie der doorfnydingen en inderdaat of

werkelyk uitdrukken den omtrek der Inhouten
,
zodanig dat neemende de

ordemlyk tocgepaften ( *) deezer krommen , men dezelve kan overbrengen

op een tekening om een Schip te maaken in alles overeenkomftig, dit is ook
het geen de Scheeps-Timmerlieden do:n om mallen te trekken gelykformig

aan die welke voorgeftelt zyn op hunne grondtekening.

Zo men zich plaatft in het verlengde der kiel tegen over de achxerfte-

ven,

( * ) Door ordcntlyk toegepaften verftaat men , in de Meetkunde , doorgum , tik rechte
lynen, die, in tenen meetkund ;gcn voortgang, lootrecht ftain op den xi eener kromme
Ijrn ; en door welker» utterfte punten aU dan die kromme bcgreepen wordt getrokken te

ryn. Das liet men, in Phat XI, dat XP, TE, flee, alt ordemlyk toegepaften , lootitcht
faajt op den a* CT, der kromme C E.
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ven , om 't Schip in aanmerking te neemen volgent den ftand, vertoond in 'c

Vigoet dat men ziet voor 't begin van dit Hoofddeel , zal men door middel

der zwarte lynen gewaar worden de projeclie van al de achter doorlbydin-

gen op de ruimte van 't grootfte fpant, en de kromme lynen zullen 't beloop

aanwyzen der inhouten van dit deel. Het is klaar dat zo de befchouwer zich

plaatfle op eene waterpafTe lyn , lootrecht met de kiel , om het Schip te

zien gelyk het vertoond is in 't Vignet van het derde Hoofddeel , hy de

proje&ie der zwarte lynen zoude gewaar worden op een vlak dat men zich

verbeelden zal lootrecht verheven op de kiel , en als dan zouden zy recht fchy.

nen, gclyk men die vertoond heeft op de verheffings-tekening, Hoofddeel 3.

Gdyk de twee zyJen van een Schip nauwkeurig eveneens moeten zyn,

heeft men 't genoeg geoordeeld de doorfhydlngen van voren te Vertoonen

van tene zyde ( van ftuurboord by voorbeeld ) en de doorfnydingen van

achteren ook van eene zyde, als van bakboord ; door dit middel ontdekt men
op eenzelfde vlakte al de doorfnydingen zo van 't voorde als van't achterfte.

De vcrklaaring der namen van 't meefte deel der ftukken , die be-

hooren tot de famenftelling van 't Schip, gegceven zynde in het tweede

Hoofddeel , is het genoeg hier te herinneren dat het lichaam van een Schip

is gemaakt door verfchcide inhouten die men (panten of oplangen noemt

(deeze woorden zyu van gelyke betekenis) het buitenfte deezer (lukken ver-

toonen de doorfnydingen van een Schip lootrecht met de wateTlyn ofden om-

trekdcr inhouten die defpanten uitmaaken, waar van wy hebben gefprooken.

De fpantcn verminderen voor en achter van 't grootfte fpant volgens ze-

kere evenredigheid, die wy in 't vervolg van dit Hoofddeel zullen verklaa-

renj maar men moet beginnen met aan te toonen van ftuk tot ftuk de ver»

fcüilleude handclwyzen der Timmerlieden om het grootfte fpant te trekken

,

zynJe dat gene van 't Schip welk de grootfte wydte heeft, men noemt het

ook de grootfte mal.

l'an bet CrMjle Spant:

He. grootfte fpant van een Schip is dat w-.lk de grootfte afmeeting heeft;

al de Timmerlieden verfchillen eenigfints in de bepaaling van defzelfs gedaan-

te, het geen maakt dat 'er veel wyzen zyn om het te trekken : ieder Timmer-

man neemt 'er een aan die hy meent verkiesbaar te zyn boven al de anderen

;

wy zullen gene voorkeur geeven aan eenige der zeiven; dit is het tederfte

punt der befpiegelende oeffening van den Scheepsbouw het geen niet voegt

;

beflift te worden in eene verhandeling van het werkdadige als deeze is ; maar

Ee 3 wy
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wy gaan befchryven verfcheide dcezer wyzen, op dat een jong oeffenaar ver-

kiezen kan die hem de aanneemelykflc toefchynt om zyn Schip de gedaante

te geeven die hem de befpiegeling heeft aangeweezen als de befte ; voor 't

overige verfchillen decze manieren niet als in de wyze om te befchryven de

boogen of omtrekken der doorfnyding van 't Schip ter plaatfe zyner groot-

fte wydte.

Wy gaan in een byzonder lit verklaaren zekere voorvereifchte werkingen

(die gelykelyk op allen paflen) om onnodige herhalingen te vermyden.

I I I.

Voorvtreifcbte werking om bet grootfle Spant te trekken, Plaat VII.

'J. Rekt de lyn A B die voor 't minft moet gelyk zyn aan de grootfle wyd-

te van 't Schip; deezc lyn kan men noemen de lyn der inkrimping of in-

trekking, om dat zich op haar bepaalt de inkrimping of intrekking van 't

grootfle buikfluk, en zy vertoond de bovenfle vlakte van de kiel.

Trekt de lyn C D evcnwydig met en gelyk aan AB; zy moet verwyderd

zyn van A B ter lengte van dc verheffing die men geeven wil aan 't grootfle

buikfluk, en kan genaamd worden, de lyn der verheffing, om dat ze de

verheffing bepaald van 't grootfle buikfluk.

Dceld den affland tufTchcn A Ben CD in twee gelyke deelen , en trekt EF
evcnwydig aan de voorgaande ;

wy zullen hem noemen de lyn van het vlak

des buikfluks.

Trekt de lyn G II evcnwydig aan de voorgaande, en venvydert van AB
ter hoeveelheid die men geeven wil aan het hol ; zo is dit, dc lyn van 't ho!,

of de lyn van 't ecrfle dek in 't midden van 't Schip.

Onder dceze lyn bcfehryft men de waterijn , zo veel verwydert van die

van 't hol als 2y 'er van verwydert is in de verheffings-tckening genomen op

het grootfle fpant; trekt de lyn IK evcnwydig G H en datze van dezelve

verwydert zy den affland die men zich voordek te houden tuffchen het eerfle

en tweede dek van plank tot plank, en dit is, de lyn van het tweede dek.

Trekt dc lyn l.M evenwydig I K en van dezelve verwydert ter lengte van

den aflland die men zich voorflelt te brengen tuffchen het tweede en derde

dek, of van het tweede dek tot aan het dolbord, dit is, de lyn van 't derde-

dek in de Schepen van den eerden rang, of van 't dolbord in de cweedeks

Schepen. Men ziet in de zevende Plaat Fig. i. en 2 d'overcenk jmft deezer

lynen in de twee tekeningen van verheffing en proje&ie.

Alle deeze evenwydige en waterpafle lynen getrokken zvnde, zo trekt

de



VOERENDE 70 STUKKEN K4N0N. i 77

de lootrechte NO die het Schip deeld in twee gelykë deelen , en gclyk men
op eene projectie- tekening gewoon is te befchryven de voorfte fpantcn

aan de eene zyde, en dc achterfte fpantcn aan den anderen kant, deeze lyn,

die wy noemen zullen de Jyn van 't midden ,
fny t de voor- en achterfteven

in twee gelyke deden.

Befchryft de Iynen PQ, RS, evenwydig NO, van elkaar verwydert ter

lengte van de grootfte wydte van 't Schip, of verwydert van NO de halve

wydte j wy zuilen haar om die reden noemen, de Iynen der wydte.

Befchryft de lyn TV evenwydig NO, en rlatze 'er van verwydert zy ter

lengte van de halve dikte der voorfleven ; dit is , de lyn der voorfteven.

Befchryft de lyn X Y evenwydig N O, en datze 'er van afftaat ter lengte

van de halve dikte der achterfteven ; dit is, dc lyn van de achterfteven.

Befchryft de Iynen Z&, evenwydig NO, en datze dc ruimte OQ, OS
deelen in tweè'n gelyk, of de breedte van 't Schip in vieren gclyk, dit zyn,

de Iynen van 't vierde deel; van't punt a waar de lyn van 't hol G H is ge-

fneden door de lyn van 't midden ON, befchryft de hoeklyncn aA , aB.

De lyn SQ verbeeld het onderfte der kiel, men is niet gewoon omze in

aanmerking te neemen in het maaken van eene projectie-tekening.

AANMERKING.
Dc ryncn iücr boven zyn byna toepaflelyk aan al de wyzen die in ge-

bruik zyn , om de grootfte mal te trekken , daarom in al die , waar van wy
in 't vervolg zullen fprecken, zien wy telkens op dezelve Iynen en merk-

letters zo dikwyls als wy haar nodig hebben.

I V.

Manitr om te befcbryvtn een groet/Ie Spant, wient buik/luk niet htel vlak is

nofb veel ingetrokken. Plaat 8.

MEn moet beginnen met alle de waterpaflê en lootrechte Iynen te teke-

nen welke zyn aangeweezen met Hoofdletters in Plaat 7 : dezelve dienen

ter bepaalinge van de breedte, en 't hol van 't Schip, tot vaftftelling der

lengte van 't grootfte buikftuk, deszclfs inkrimping , als mede van de hoog-

te der water)yn in 't midden ; en de volgende manier zal d'afbeclding

Seeven van het grootfte fpant

Deeld de lyn a&, die het uitterfte van 't buikftuk. uitdrukt, in drie ge-

lyke deelen, brengt een der zelve van 1 tot b.

Deeld
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Deeld in «ven gelykc deelen de ruimte bcgreepen tuflchen d, het uitter-

fle der watertyn , en B bovenkant van de kiel
, draagt een deezer deelen

van d in e, en een andtr van einm, befchryft de hoeklyn V a, en deeld-

ze in twè'en gclyk in 't punt n.

Uit de punten b en e, voordraai neemende anderhalfmaal B e, befchryft

de twee boogen ff, gg, en uit dercelver fnypunt A, befchryft de cirkel-

boog be, waar van alleen het deel ml dient voor de grootfte mal; dus

ontbreekt 'er noch te befchryven de boogen md , 1 a, a n , n V.

Men weet in de meetkunde, dat ah twee cirkelboogen zich raakende ver-

eenigen , de lyn, die door derzelver raak- en middelpunten gaat, recht is ;

weshalven om tc verhinderen dat 'er een hoek zy in 't punt m, zo moet het

middelpunt K der booge m d zich bevinden op eene rechte lyn getrokken

van 't raakpunt m tot het middelpunt A dor booge b m.

Om te voltooïen het onderwater zynde deel van het grootfte fpant, zoekt

men op I o het middelpunt o der booge la; om de boog a n te befchry-

ven zal men het middelpunt p zoeken op het verlengde van a o., en eio.

delyk om te befchryven de omgekeerde boog V n , zoekt men het middel-

punt s op het verlengde van pn.

Aangaande de opftut, tekent de inwyking op dc lyn van 't tweede dek

KS, zo men wil als het tienJc deel der halve wydte MN, opent de pafTer

tot ! der geheele breedte, en (tellende het eene been achtervolgens in de

punten i en S, befchryft de kleine boogen hh, i i, en uit derzelver fnypunt

befchryft de kromme S d.

Tekent op de lyn van \ dolbord MN de inwyking toepaflèlyk op deeze

plaats, die zyn kan een vyfle der halve wydte; opent de pafTer ter ge-

heele lengte van de hoeklyn B G, en uit de punten S en I befchryft buiten

de tekening twee kleine boogen q q, rr, uit welken fnypunt gy befchry-

ven zult de omgekeerde boog I S.

Herhaalendc dezelfde werkingen aan de andere zyde, zo is het grootfte

ïpant gencciyK beicnreven.

Men kan de ftraal der booge b e veranderen , om de uitgeftrektheid van

't grootfte fpant te vermeerderen of te verminderen.

AANMERKING.
In de tekeningen hier ter zaake dienende, heeft men geen achtgeflagea

op de bogt der balken , tosgelyks , zo men 't hol neemt, is het niet gerekent

als van de kiel af tot aan eene rechte lyn die men verbeeld getrokken van 't

een
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iNlEn moet beginnen met het trekken der waterpafTe en lootrechtc ly-

nen , waar van men hier boven heeft gefproken j dan plaatfende de paf-

fer in a , het punt daar de Jyn van 't holGHde Jyn fnydt van 't middenON,
en haar openende ter helfte van de Scheepswydte tot aan G , zo befchryfe

men de boog bG cO; voorts merkende op de lynen van het vierdedeel, de

verheffing d<Sc van 't grootfte buikibik, zal men een punt f zoeken meer of

min verheven, na dat men de grootfte mal meer of min wil doen zwellen,

en om de boog df te maaken tal men een middelpunt zoeken , door

de manier verluaard in t voonge /\ruirei.

Om het punt g te hebben zal men het derdedeel der boog c O neemen

,

en uit het punt h befchryven de boog dg; meer ontbreekt 'er niet, als te

befchryven de omgekeerde boog gY met eene ftraal die men vinden kan

door de manier reeds verklaard.

Manier om bet Grac:fte Spant van groote uitgejlrthbtid tt befebr^en. Plaat 10.

X Ekent de waterpafle en lootrechte lynen als voor de reets verklaar-

de wyzen ; tekent de inwyking van 't grootfte buikftuk door de loot-

rechte &b; maakt afzonderlyk een vierkant, Fig. a, wiens zyden gelyk

zyn-eancb; Fig. i, het vierdedeel der breedte 5 befchryft in dat vierkant

twee vierde deeien van cirkel* c e b , c fb j dceld de zyde ca in een zeker ge-

tal gctykedeelen C, O, N, M, L, a; laat uit deeze deel-panten de loot-

rechten i L, hM , &c vallen op de ftraal d b , deeld in 't zelfde getal gelyke

declen het hol van 't Schip C G ,* vermindert door de inwyking van 't

grootfte buikftuk : draagt tegenover de deel- punten van 't hol E , F, I, K,

de deelen ot,Nn,Mc,Lm, die getekent zyn op *t vierkant ; laat vervol-

gens een kromme gaan door het uitterfte van al de lootlynen of de or-

dcntlyktoegepafteEp,Fq, Ir, Ks, en voltooiende te befchryven (door de

voorigc manieren) 'c geen ontbreekt aan dit mal , zo zal het geheel be-

V I.

fchreven zyn.

Ff VII.
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VII.
Manier m een Groot/ie Spant, dat zeer kltmit,t* be/eèryven; gettokkmuhit Ver-

handeling der Schepen van den, Hen Bouguer. Plaat 1 1.

waterpaflé en lootrechte lyoen getrokken zynde als toot «Je ma.

nieren hier boven, moet men de lengte van het buikftuk & & tekenen,,

maakende 't zelve zo men wil gelyk aan de helft der geheele wydte GHi
brengt vervolgens op de lyn van het vierdedeel de hoeveelheid zyner in-

wyking &E of &F, gelyk aan 't vyfde- of fesde- deel der lengte van het

buikftuk, het geen de ponten E, F geeft.

Meer is 'er niet nodig als, door het gegeeven pttntE, eene parabel GP
QE (zynde een der kegelfneden) te trekken , hebbende voor top het punt

G en de rechte GC voor as.

DeWerklieden konden verleegen zyn om deeze parabel te befchryven , zo

de Heer Bouguer verzuimd had hen de manier te leeren , zie hier dezelve.

Hebbende van 't punt E doen vallen op A L de lootrechte E d en Z & op

GH , zo verlenge men G H onbepaalt naar D.

Om de parameter of rechte zyde der parabel te hebben , zo zy ( volgens Eucl.

XI. Prop. 6 boek, ) tot TG en TE gevonden de derde geduurig evenre-

dige GD, zynde de rechte zyde van de parabel, door welkers hulpe men
dezelve kan befchryven, rechtende zo veel lootlynen TE, XP op TG
als moogelyk is, en befchryvende op TD, XD als middellynen de halve

cirkels TdD, XbD,'&c. die A G fnyden in de punten d,c, b uit welke

getrokken zynde, dE, EQ, bp evenwydig GT tot datze de lootlynen

TE, Xp, &c, fnyden in E, f, Q_, a, p, zo zullen dit allen punten in de

parabel zyn, en gevotglyk de kromme!yn, die door al deeze punten gaat, de

parabel zelve.

Dit wcl-verflaan zynde blykt het van zelfs , dat hoe meer lootrechten op
T G geftelt worden hoe dichter zy byeen ftaan , en hoe nauwkeuriger of

liever meetkundiger, men de parabel door derzelver uitterftens, die door

de evenwydigen dE, eQ^, bp, &c, bepaalt worden, kan trekken. Dit alles is

begreepen in dc woorden :( men moet op G D het middelpunt zoeken van een

halven cirkel, wiens omtrek gaat door de punten T, d, D en GD zal de

rechte zyde van de parabel zyn , cn dienen om al de andere punten te vin-

den van deeze kromme in zo groot een geul als men wil).

Om te weeten- waar deeze kromme gaan moet onder 't pont X , zo trekke

men van dat punt de lyn Xp lootrecht op GC, en zoekende het middelpunt

va» cenen halvcn cirkel, wiens omtrek begint van 't puntD en eindigt in

X,

Digitized by Google



VOERENDE 70 STUKKEN 1UN0N. igt

X; zoal hy de lyta AL foyden ia 't pont b, uk welk getrokken bP even.

wydig Gb, en ontmoetende, de lootrecbte, Xp, in 't pont p, zo» dat

punt de plaats daar de parabel gaat onder- 't puatX , het geen uit het voor-

gaande van zelfs volgt , alt meede dat men eveneens moet werken om het

punt G^te verkrygen , of welk ander men wil, als de punten a of £
Om te befchryven den omtrek van het buikftuk , zo maakt men twee cir-

kelboogeo waar van de bolligheid der eene opwaarts en die der andere neer-

waarts gekeert zy ,
zodanig datze zonder hoek met malkander of roet de pa-

rabel te maaken inëenfmdten , en wordende in de Figuur verbeeld, door

de kromme lyneo EY en VF, welke in de punten E, en F met de para-

bels GE, enHF faroeafinelten, zynde het punt hunner onderlinge ineen-

fmelting met geen letters gemerkt in de Figuur.

Om te maaken dat de ineenlooping der parabel en cirkelboog naar cifch

gefchiede, moet het middelpunt der cirkelboog plaats hebben in eenig punt

S der lyn ER , looorecht (taande op de parabel.

Om deeze lootrechtc E R op de parabel te trekken , moet men de helft der

rechte zyde GD overbrengen van T in R en van R tot E trekken de rechte

lyn RE die als dan lootrecht ftaat op de parabel ; want volgens de natuur

deezer kromme is de halve parameter gelyk aan haare onder-lootrechte en ge-

volgelykRE lootrecht op dezelve ; noemende dan eenig deel van RE voor

ftraal van de cirkelboog, zo ftaat die ook lootrecht op de cirkelboog, vol-

gens den aard van den cirkel , en dus lootrecht op loet punt E , welk punt

de parabel en de cirkelboog als dan gemeen is, waar uit dcrzelver famen-

komft, zonder hoek in E te maaken , klaar blykt.

Ten opzigte van de cirkelboogen zelfs , bereikt men het zelve oog-

merk, door middel van een der wyzen te volgen welke wy reets hebben bc-

fchreven (•).

AANMERKING.
Wy hebben verfcheide wyzen voortgebragt om het grootfte fpant te

tekenen , en konden een veel grooter optelling van meer anderen docn
4

om

(•) Wy hebben de yryhrid gebruikt cm den tntt van dit artikel niet 10 ftipt

-e volgen ali anderfint», maar door eemge uitbreid.iig hei lelve 10 verflaanbaar k c

maakt als ons in die ko'theid doenlyk was , vuor onervarene in de Ncetkunft , ter

aanmoediging van hen d:e de Scheepsboowkunde , 10 nit omen geleerden Silnyver.

«Is uit anUeR boeken tan die natwu, voortaan op wisicunftige gronden toeken ie lcere».

Ffi

Digitized by Google



i82 PROJECTIE- TEKENING FAN EEN SCHIP

om dat ieder Timmerman een eige manier beeft uitgedacht , of van zyne

meefters overgeërft ; maar 't heeft ons onnut gefcheenen om langer te ftaan

op dit artikel , want wy zyn wel verre van te denken als fommige Timmer-

lieden, die de ganfche wetenfehap der werkdaad doen beftaan inditfoort

van oeSeningen.

£chter is waar, dat 'er veel aangelegen legt om een groote (pant wel

te maake , alt zynde een beginfel daar al de andere afmeetingen van een

Schip uit voortkomen ; zo het groote fpant te veel ingetrokken ii , zal

't moeilyk zyn de andere deeleri van het Schip genoeg te doea zwellen

,

om een verplaatfing van water te hebben evenredig aan 't gewigt dat het

moet draagen.

Zo d'uitbreidiogen van het groote fpant al te groot zyn , kan men in waan
heid , de waterlynen voor-en achter zeer veel inprangende , een verplaat-

fing van water te weeg brengen , middelbaar en evenredig genoeg aan bet ge-

wjgt van het toegeruft Schip ; maar de waterkolom, die men te verplaatfen

heeft, zal mcrkelyJc grooter zyn als zy diende; ook hadden de waterlynen te

veel kromte , en om die reden zoude het Schip geen goetzeilder zyn , en wreei

flingeren. Met een groote fpant heel rond ( Plaat 9 ) zoude men een Schip

kunnen maaken dat wel voor de windt zcild ; maar onderworpen zal zyn

aan veel flingering ; ook is het te vreezen dat het maar ramelyk zeil zal

draagen en moeilyk zyn om recht te ftuuren.

Zo men het boikftuk plat en wat langmaakt (Plaat 10) was 'ereenichoe-

ne laag te verwagten; maar de waterlynen zouden zo voordeelig niet zyn,

en zulk een Schip loopt gevaar van aftedryven.

Zo men een boikftuk maakt zeer ingetrokken en kort, zo de fitter

weinig gekromt is, maar open, en de eerfte oplangen gezwollen by de uit-

watering, met een woord, zo het inwendig deel van het groote fpant zeer

nauw is, en het deel dat de lynder uitwatering nadert zich verwydert

(Plaat 11.) kon men, het hol vergrootende , een goed zeilder maaken ,

vooral by de windt ; maar men moet wel zorg draagen van geen uitgeftiekt-

heid te fpaaren , want zonder dat lag de laag verdronken. Eindelyk , om niet

breeder uit te weiden, het is zeker dat de andere afmeetingen der Schepen

zeer veel afhangen van die welke men geeft aan het grootfte fpant; ik zeg

zeer veel, en niet geheel en al, niet alteenlyk om dat men gedeeltelyk kan

verhelpen de gebreeken die men zal geloven te hebben ondekt in het groote

fpantdoende de voor-en achterfnydingen zwellen ofinkrimpen, ofverlengen-

de het Schip, maar ook omdat een groot fpant, welk. men vooronderftd.
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len zou volmaakt te zyn, een zeer {legt Schip zoo uitleveren zo de fnydin-

gen voor en achter kwalyk beftierd waaren ; daarenboven ii bet zeker dat

men met twee zeer verfchillende grooce fpanten twee zeer goede Schepen

kan maaken.

Befluiten wy dan, dat een Timmerman verfebeide wyzen dient te ken*

oen om cea groote fpanc te tekenen, op dat hy 'er zich zodanig een maake
als hy begrypt dat het wezen moet , maar dat het zyn regels niet zyn die de

geftalte moeten bepaalen, welke men aan 't groote fpant dient te geeven:

daarom de manier die ons verkiesbaar fchynt boven al de andere, is die,

welke de eenvoud igfte zynde , de Timmerlieden middelen verfchaft om
naar goetdunken te verfchiiren in de gedaante die zy meenen te moeten ge.

ven aan hun grootfte fpant , en niets is 'er zo gemakkelyk als manieren uit-

teJenken , even goed als die welke wy komen voorttebrengen.

Wyders moet men op dezelfde tekening vertoonen den omtrek van al de

andere fpanten hebbende minder uitbreiding , en die begreepen zyn van het

.

grootfle af tot aan de uitterftens : dit is het onderwerp der volgende Ar-

Eerfie Manier van verkleining om te be/cbryven dt Spanten van een Scbip^ dotr

nuddd van dc GrooU Mal , van bet Ferklem-Tafeltje en van bet Scbaabje,

L/ E oudtydfche Timmerlieden, onkundig van de manieren die wy in 'c

vervolg zullen voordellen, hadden een middd uitgedacht geheel werk-

tuiglyk, doch vernuftig genoeg, om (met het grootfte fpant alleenlyk) te

tekenen
, op de Hukken die zy gebruiken moeiten tot de opbouwing der

Schepen, een zeker getal fpanten , zo voorde als achterfte, zonder vooraf

Deeze manier heeft twee gebreken : het eerde datae geen middelen ver»

fchaft als om op zyn meed te kunnen tekenen de fes eerde acbter.en voor.

fpanten; het tweede gebrek is, dat men zonder tekening. te maaken niet

vooraf weeten kan de voor-en nadeelen van 't Schip dat men timmerd.

Niet te min, is deeze manier zeer handig, en daarom meenen wy 'er een

denkbeeld van re moeten geeven , zullende beginnen met te verklaaren hoe

men de groote mal moet maaken, alsmede het verklein tafeltje en 't fchaaltje;

vervolgens zollen wy de manier aanwyzen om zich te bedienen van deeze

verlchiilende werktuigen»

tikelen.

V 1 1 I;
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I X.

Opmaaking van de Groott Md. Plaat 12. Fig. 1.

JVaEd zal het grootfte fpant befchryven volgens een der wyzen door on»

reeds gcgeevcn : het geen zyn kan op dunne planken , om in 't groot te wer-

ken , of op bordpapier zo men in 't klein zich werkdadig wil oeffenen in 't

geen hier vereifcht wordt.

De buitenfte omtrek van 't grootfte fpant dus getekent zynde , zal

men van binnen eenen omtrek maaken , evenwydig aan den eerften , en 'er

van verwydert ter dikte die men geeven wil aan de inhouten: dit noemt

men de groote mal.

De groote mal Aa gemaakt , en de lynen van 't vierde deel Z & , en

van 't plat, au, getrokken zynde, gelyk in de eerfte Figuur ud, merkende

de verheffing van 't buikftuk , zó trekt men van d tot t welk punt de

hoogte is der fnydingen naar achteren, de lyn d t: Die is de lyn der fny-

dingen of der kimme.

Noch moet men au , de halve waterpafle lengte van het buikftuk, verdee-

len , in vyf gelyke deelcn.

Daar zyn Tmmerlitden , dit om het uiterfte einde van 'btt buikftuk te hebben,

daar de fent van de kimmen raait , en die van dc fitter daar die eerfte [ent komt ,

verdeelen bet groote fpant van de fcheerftrook A tot aan de middeüyn a, in drie

gelyke dttün, de eerfte tsy/l bet eindt van het buikftuk , de tweede de plaats daar

de fitter eindigt, de derde wyft de plaats aan daar de eerfte oplang eindigt, maat

dm deczt Wjzc van doen, vermeerdert men merkelyk de intrekking.

Wanneer men bepaalt heeft de hoeveelheid van intrekking en verheffing

d &, die men geeven wil aan 't groote buikflu'; , zo brengt men dezelve op

zyn uiteinde van d in H en ook op hetuitterfte der fitter, of op het punt

der tweede (ent van e in 6. *

Men deele d H en e6 ieder in zo veel gelyke deelen als men fpanten wil

ftellen van 't grootfte fpant tot aan dat waar van de achterfnydingen be-

ginnen , 't geen zeggen wil tot aan het fpant der incvenwigthouding.

De verdeelingen van het deel dll dienen om dc middelpunten der

valling te geeven, en te merken, den omtrek van de intrekkinge der

buikftukken, de mal omkeerende
, gelyk men in 't vervolg zal zeggen:

de verdeelingen van het deel eö, geeven de hoeveelheid der valling

van de tweede fent , of de vermeerdering der oplangen voor ieder ach-

ter-
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terfpant , van 't grootfte fpant of tot aan dat der evecwigthouding naar

achteren.

Het moet opgemerkt worden dat men aan de oplangen der voorfpamen

niet meer dan de helfc der vermeerdering geeft van die der achterfpanten j

'1 geen zeggen wil dat men alleenlyk , e r , neemt en in 6 verdeeld, als me»

de de helft van d H die men ook deeld in 6 ; wegens dit verfchil zyn 'er twee

mallen nodig 't een van voren cn 't ander van achteren.

Wy hebben gezegt dat de lyn au, verbeeldende 't plat van 't groote

buikftuk, moet verdeeld zyn in 5 gclyke deelen, waar van 'er twee, geno-

men van 't punt a, het punt S bepaalen.

Menbrengc deeze lengte aS op den rechthoekigen driehoek, wiens opmaa-

king wy in 't volgende artikel zullen befchryven, om dat de fnylynen van

dien driehoek de lyn a S verdeelen in aangroeiende deelen , die overgebragt

zynde op de groote mal de verdeclingen 0,1,2,3, 4,5,6' aanwy.

zen, die de vermindering uitdrukken der lengte van 't plat der buikftukken,

gelyk wy leeren zullen na gelprooken te hebben van de vervaardiging des

driehoeks ABC, maar het is nodig vooraf aan te merken dat de lyn aS,
zynde de ! van a u, ten naaflenby 't verfchil toond dat 'er is tuflthen de

helft der lengte van't grootfte buikftuk en de helft der lengte van 't buikftuk

eigen aan het fpant der evenwigthouding; dit verfchil zal te groot voor-

koomen in de Figuur, daarom kan men voor f van a u neemen ?- of zulk

een ander gedecke van a u als men dienftig zal oordeelen.

Het fpant nu befchreven zynde, zo moet men het doorfnyden volgent

de lynen ad e A; zo zal dit de groote mal zyn dat , dus in graden ver»

deeld , dienen zal om een getal fpanten te tekenen, zo voor als achter: wy
zullen alleenlyk aanmerken dat men vooral moet tekenen de tweede fent

der kimmen e, en dc lyn van 't midden a ; 'zynde deeze laafte aangewezen

door de kanten van de jnal.
•

X.

Opmaaiingvan <kn rttbtbeekigen Drhtnek, Plaat 12. Fig. 2.

1 Rekt naar believen de waterpafTe lyn AC, op welkers uiterfte gy
verheffen zult de onbepaalde lootlyn AB : gaande van het punt A , tekent

deafftand A 1 dat willekeurig is, en brengt voorts het dubbeldvan A 1 \ van

1 in 2 , het drievoud van s in 5 en zo achtcrvolgens in dezelve reken-

kundige progreffie voort , tot dat men zo veel rekenkundig evenredige

deelen heeft als men zich heeft veorgeftelt fpanten te ptaatfea toflehen het

grootfte-
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grootfte en dat der evenwigthouding 't geen zich ten hoogften tot aan het

fesde uitdrekt.

Van B, het uiterfte punt der lootlyn AB, trekt fnylynen tot al de deel-

punten der zyde AC.

Merkt! dat, gelyk men twaalf /ponten naar achteren gewoon is te tekenen,

ny mfgelykt twaalf lynen op Jen driehoek hebben getrokken, tm den voortgang

te hebben van de verheffing der fnydingen tot aan bet randfoenbout, alhoewel wy

geen gebruik hunnen maaken ah van de verdeelingen die begreepen zynvan A tot

aan 6 ; maar men zal in 't vervolg toepaan , dat vjy reden gebod hebben om dus te

bandelen , tot klaarder befcbryving van deeze manier.

Deeze driehoek voltooid zynde, zo trekt men op den zeiven de lyn S a,

( Fig. i ) evenwydig met AC, om , gelyk wy gezegt hebben , te krygcn de

vermindering der buikftukken in een rekenkundige progreffie, die men zal

tekenen o, l, a, 3, 4, 5, 6, beginnende uit de ryn van 't midden; en

voor de groote mal, die na voren dienen moet, zal men de helft vanaS

op den driehoek brengen, om de verdeelingen te hebben begreepen uuTchen

Den F.

XI.,
De vervaardiging van bet FerkMn-TaftUjt voor Je Achter/ponten , Plaat 1 2. Fig. 3.

verkleintafeltjc K is eene dunne plank , zo breed als de kiel en

die wat langer moet zyn als at, Fig. 1. de verheffing der fnydingen.

Om het in graden te verdeelen , moet men
ï°. Boven 't punt K tekenen de intrekking van 't grootfte buikfr.uk,- wy

vooronderftellenzc een voet , fchoon die intrekking veel te aanmerklyk

zy, maar wy worden gedwongen byna al de afmeetingen te vergrooten,

om verwarring in de Figuuren te vermyden. Men brenge die intrekking

van Kin o, en men zal 0 o trekken evenwydig ab.
2°. Moet men tekcqcn de verheffing der achterfnydingen genoomen van

't plat a des grootften buikfluks tot aan, t, en de lyn L trtkken evenwy-

dïg a b.

3
0

. Men Krengt it uitgeftrektheid
,
begreepen op het verkleintafelfjc

tuflehen de lyn 00 en de lyn L, op den driehoek ABC, zodanig dat

oL net bcHooten zy tuflehen dc lynen A B en BC des driehoeks: dan zal

men de lyn SE trekken, evenwydig A C, en op het tafeltje overbren-

gen, al de punten in welke de fnylynen des driehoeks dc lyn SE ont-

! moe-
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moeten, eindelyk trekt men de Jyoen 00, 11, ai, 33, 44, 55,
6ö,*c.

Het zal genetg zy», met dus te merken tot aan bet fesde /pont, om dat men
door detze manier , met moeite maar tot aan bet fesde fpant komen kan.

Het gebruik van dit tafeltje dieod om de boegrootheid te bepaalen

van de intrekking der buikilukken naar achteren, gelyk wy in 't vervolg

zullen verkJaaren, alwaar men zien zal datKo.is de intrekking van't groot

-

fte buikftuk , K 1 de intrekking van het eerde achter buikftuk , &c.

Om dat men niet meer nodig heeft te weeten als dc intrekking der fèa

eerde achterfronten , zo is het klaar dat , indien men de verheffing kent der

fnydiogen aan 't fesde fpant, men die verheffing voor uitterftekonde neemen

in plaats van de lynL, brengende alleen de raimte 16 op den driehoek»

de meelle Timmerlieden gaan dus te werk om een veel korter verklein»

tafeltje te hebben , en daarom neemen zy voor. de verheffing der fhydin-

gen aan 't fesde fpant byna l van de verheffing der fnydingen at, Fig. 1.

Anderen neemen de j van 't plat a u, als van a tot M , en zy verheffen

cene loodyn op het punt M, die de fent der fnydingen ontmoet in P, zyn-

de als dan PM de hoogte der fnydingen van 't fesde buikftuk; maar 't heeft

ons klaarder voorgekoomen , de gebeele verheffing der aebterfnydingen op

het Tafeltje over te brengen.

X I I.

Vervaardiging vm bet Ferklein Tafeitje , wordt verkleining der Voorfpanten.

Plaat ia. Fig. 4.

He t verkleintafeltje, dienftig tot de verkleining der voorfpanten, ver-

fchilt niets van dat waar af wy hebben gefprooken , als dat de twee uiterfte

lynen m Z,die de ganfche verheffing der voorfnydingen merken , min-

der van den anderen verwyderd zyn als KL, die de verheffing der ach-

terfnydingen uitdrukt ;
wy maaken in dit voorbeeld Z m , de helft van K L.

Na te hebben gemerktekent de intrekking van 't grootfte buikftuk van Z in o,

zo brengt men, om, op den driehoek van D in H, om de verdeelingen

00, 1 1, ia, 33, 44, 5J, 66, &c. te verkrygen, en het tafeltje voor

de verklejninge der voorfpanten is voltooid.

xm.



it* PJIOJECTIE-TEEENING VAN EEN SCHIP

XI U
Vervaardiging van btt Schaaltje voor de verkleining der Achter/ponten.

rlEt fchaaJtje is een ryè* byna % voet lang , op welk men tekent de

verminderingen die de valling aanwyzen welk tot ieder inhout' behoord.

Om te verdaan wat men meent met de valling , moet men weeoen dat

als men de fpantcn befchreef door de mal , gelyk men in 't vervolg zal

leeren , zouden de oplangen veels te veel inkeeren, zo men niet verwy-

derde de hoogte der oplangen van den as van 't Schip ,
volgens eene hoe-

veelheid , die aangetoond wordt door de verkleinfchaal , en dit is , die

beweeging van de mal op een punt van de Tent der fnydingen, die men
de valling noemt; dit zal klaar worden in 't vervolg, daarom gaan wy
over om aan te wyzen de manier die men volgen moet om het fchaaltje

in graden te verdeden.

Men moet de opening bcpaalcn van het fpant der achterfte evenwigt-

houding; wy voorundcrilellen dat dit fpant aan weerzyde en aan de fent van

't hart twee voet minder opening heeft als liet grootfle fpant : men brengt

dit verfchil op den driehoek ,
zodanig dat , zynde geplaatfl evenwydig aan

AC, het nauwkeurig beflooten zy tuffchen de fnylyn AB, en de fnylyn B 6,

zo als men 't z:et in D, en op de ryë overdragende de verdeelingen aan-

gewezen op dc tyncn des driehoeks , zo zullen zy de gezochte verdeelingen

in graden o, i, a, 3, 4, 5, 6 voortbrengen: in 't vervolg zal men 't

gebruik van dit weiktuig kennen.

De vervaardiging van 't Verklein Schaaltje voor de verkleining dor Vtorfpanun

Fig. 6.

11 Et verklcinfchaaltje gefchikt tot dienfl van de voorfpanten wordt

vervaardigt, als dat welk diend voor de achterfpanten , beha!ven dat men
voor uiterfte ntemt het verfchil tuflthen de halve opening van 't grootfle

fpant en de halve opening van 't fesdc voorfpant;. wy onderftellen het

een voet lang, of half zo lang als het fchaaltje van 't achterfpantjdecze

lengte op den driehoek gebragt in G, wyft de verdeeling aan in graden

van dit fchaaltje X.

Eeoige Timmerlieden brengen het verfchil der halve wydte van 't

grootfle fpant tot dc halve wydte van het fpant dei fnydingen, of der

Plaat 12. Fig. 5.

X I V.

Digitized by Google



VOERENDE 70 STUKKEN KANON. - 189

eveBwigthouding, op het tafeltje Y, Fig. 5, dan befchryvea zy met
die opening een en haJven ciricel abc Fig. 7. dien zy in tweên gelyk dee-

len ia b; noch deeld men de twee quadrantboogen in fes gelyke deeJen, ea

men trekt door die deelpunten evenwydigen aan de roiddeilynac , die de

ftraaJ be zuilen fnyden in ongelyke deelen, en deeze ftraal zal verdeeld zyn

gelyk het fchaaJtje behoord te wezen.

XV.
Mamrr cm het Grootjle Spant te tektnen , door bulp van de Mal , bet Perkltin-

'lafeitje y en bet Sebaaltje. Plaat 13. Fig. 1.

Om bet grootfte fpant Aa te tekenen, moet men i°. de mal zodanig

plaatfen, dat de lyn, die het midden uitdrukt van de kiel, vertoond wordt

door eene lootlyn Bb , die men voor af heeft getrokken.

a» Het tafeltje plaatfen onder de mal (zynde geftippelt in de Figuur)

op die wyze dat de lyn KL van het tafeltje overeen komt met de lyn Bb,
eveneens als de middelde lyn van de mal ; en , de mal , en het tafeltje wel

geOooten houdende , zo trekt men op den omtrek van de mal , den om-
trek van het grootfte fpant , en op de randen van het tafeltje de intrek-

king van het grootfte buikftuk , die zich niet uiiftrekken moet als tot aan

de lyn 00.

3°. Men neemt de mal en het tafeltje weg , en men vereenigt de twee

lootlynen 00, door een waterpaüe lyn die het onderfte der intrekking

tekent van 't buikftuk.

4°. Keerd men de mal om , in maniere dat de verdeeling o van 't

einde des buikftuks beantwoord aan den hoek der intrekkinge , en dat het

plat van 't omgekeerde buikftuk raak lyn wordt der kromme die de rei-

fing maakt van het fpant dat men ttkent; einddjk hebbende het omge-

keerde fpant geplaaft, in die fchikking als men het geftippelt ziet ( Fig. 1

)

zo befchryft men dc kromme eo die den .omtrek voltooid van het groot-

fte fpant.

XVI.
Manier m bet vierde Acbterfpant te btfebryven door dt Mal , bet Tafeltje en 't

Scbaaitjt. Plaat 13. Fig. s.

het vierde achterfpant te befchryven,

i°. Zo ftclt men de ma) als om het grootfte fpant tc befchryven ,
in

dier voege dat de lyn a , die het midden van de kiel vertoond , overeen-

komt met eene lyn Bb die men vooraf heeft getrokken.

C g 2 Trekt
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2°. Trekt men op den omtrek van de mal , het plat vu 't buikftuk

het geen is verbeeld door de lynen au,gh, tot boven de Tent der fny-

dingen d d.

De trekken die men dut beeft gemerhekent zyn alken dienfiig om de hoe-

veelheid te kernen der vallinge die men geexxn moet aan 't eer/Ie fpemt , om die

reden zyn zy alltenhyk gejlrpptlt op de Plaat , en men konde 'er meer byvotgtndm
eene lootlyn gelykformig aangb, die men laat vallen op Bb.

3°. Om deeze valling te hebben, zo neemt op bet fchaaltje (Plaat is.

Fig. 5) de ruimte begreepen van de lyn 3 3 tot aan die, gemerkt 4 4, en

brengt dezelve boven de lyn au, op de lootlyn Bb in 't punt 4.

4». Plaacft nochmaals de mal zo als men gedaan heeft om het grootfte

fpant te befchryven, maar dusdanig dat de lyn 4 der inwyking( Plaat 12)

beantwoord aan de lootlyn Bb, en merkt de tweede fent cc , en die der

fnydingen d d . maar verlaagt d'een en d'ander tot aan de rerdeeling 4

;

voorts, de geheele mal doende draaijen op 't punt 4. van de fent der fny-

dingen, die onbeweeglyk moet blyven.zo verheft het uitterftê a van 't buik-

ftuk tot aan het punt der vallinge 4; dan befchryft men op den omtrek

van de mal den omtrek van het vierde fpant.

5°. Eer men de mal uit die bonding verplaatft, moet men het tafeltje

voegen even als gezegt is by gelegenihcid van 't grootfle fpant, maaken-

de inzonderheid, dat de lyn KL, die het tafeltje in tweèn gelyk deeld vol-

gens defielfs lengte, nauwkeurig overeen komt met de lyn Bb.

Men befchryft op dc zyden van het tafeltje de intrekkinge van 't vierde

buikftuk, welke die van 't grootfte buikftuk moet te boven gaan met de

ruimte begreepen tuflehen 00 cn 4 4 en menhegt deeze kleine lootrechtedoor

eene waterpaflê lyn.

ó°. Het geen noch overfchiet is , den omtrek te befchryven van de in-

trekkinge des vierden buikftuks , dat men ter uitvoer brengt met de

'mal om te keeren
, gelyk men gezegt heeft by gclegentheid van 't groot-

fte fpant, maar in maniere dat den hoek I der fnydingen beantwoord aan

de vierde verdeeling van den omtrek der intrekkinge , en de lyn f 1

getrokken zynde, zo heeft men den ganfehen omtrek van het vierde ach-

terfpant.

XVII.
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XVII.
Manier om bet {fesde Spant te befchryven doormiddel van de Mal , bet Tafeltje

en 't Schaaltje. Plaat 13. Fig. 3.

Om het fësde fpant te befchryven plaatfl men de mal op de lootlyn B b

,

op dezelfde wyze als voor het grootfle fpmt; dan befehryft men het buik/tuk

tot aan de fcnten der fhydingen, en men tekent op de lyn Bb, boven de

opperde vlakte van dit buikfluk, de valling die gemerkt is op het fchaalt-

je (Plaat ia) van de lyn 5 5, tot aan de lyn 6 6; men zal de mal her-

plaatfen , maar zodanig dat dc fesdc vcrdccling der inwyking overeenkomt

met de lyn Bb; wyders draagt men zorg dat het punt 6 van de fent der

fnydingen niet veranderd van plaats, men zal liet uitterfte van 't buikftuk

verheffen , tot aan 'i punt der vallinge dat men gemerkt heeft op de lyn Bb
in 6, en men zal hst fesde fpant befchryven op den omtrek van de mal;

men zal het midden van het tafeltje plaatfen op de lyn Bb en men zal op
ddTelfs kanten tekenen dc intrekking van het buikfluk dat zich moet uit-

(trekken tot aan de lyn 66; eindelyk zal men de mal omkeeren in maniere

dat de fesde verdeeling van 't uitterfte des buikftuks overeen komt met

den hoek der intrekkinge van 't buikfluk, en dat het eindt, verbeeldende

het midden, raaklyn wordt aan den omtrek van het fpant rectt getekent

,

het geen het fesde fpanc zal voltooien

;

Nadat men de voorbeelden welke wy koomen te geeven wel heeft be-

greepen , zal men niet verlegen zyn om de andere fpanten te befchryven.

XVIII.
Over de verkleining der Voerfpanten door de Mal, bet Tafeltje en 't

Stbaahje.

X")f, verkleining der voorfpantcn gefchiet als die der achterfpanten , be-

halven dat men zich bediend van dc mal die men gemaakt heeft voor de

voorfpanten waar van men de bewerking heeft geleerd (Art. 9) en van

het tafeltje daar men over gefprooken heeft (Art. ia) en van het fchaalt-

je (Art. 14) al het overige verricht zich als voor de achterfpanten,

waarom het onnoodig is om 'er voorbeelden van te geeven.

XIX.
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XIX.
Ji<n ontwerp of gTondtekming te meuken met de A$»/, bet Tafeltje en "k Schaaft-

je. Plaat 13. Fig. 4.

I~lEt geen wy hier koomen te zeggen behoord tot de bewerking die een

Timmerman moet uy tvoeren , om op de ftukken zelve te tekenen de In-

houten die dienen moeten ter famenftelling van een Schip ; maar 't zal ech-

ter niet te vergeefs zyn , aan te wyzen hoe men op het papier een ontwerp

of grondtckening zou kunnen maaken om de fes eerfte voor-en acnter-

fpanten te verwonen.

Zy het punt a van de mal toegepaft op de lyn van 't midden aan 't punt

A der rechte AV , zodanig dat het plat a u van 't buikftuk zy op de

lyn AV , en houdende de mal ftantvaftig in deeze fchikking, zo zal

het voor ryè* dienen ter lengte van welke , een potloot latende glyën van

het punt A tot het punt d , en van d tot x, zo heeft men de mal befchree-

ven tot aan de hoogte der lyn van 't hol.

Men befchryft op dezelve wyze al de andere fpanten, geevende hen ieder5

de intrekking en valling die zy moeten hebben; maar gelyk de intrekkiagen

valling der drie eerde fpanicn luttel merkbaar zyn, zo gaan wyde wyze

verklaaren om 't vierde fpant te trekken, om beeter te doen begrypen de

'werkingen daar wy in 't vervolg van zullen fpreeken.

Zy genoomen op het tafeltje K (Plaat 12) de intrekking 4 K van het

vierde achter bnikfluk, om ze tc brengen op BG van B in E: door het

punt E zy getrokken een evenwydige met de fyn A V, op dewelke men de

mal zal leggen
,
zodanig dat de verdeeling 4 , die de vermindering is van

het plat des vierden buikftuks, op het pent E zy, het punt d van de mal zal

zich overbrengen in het punt T , en houdende het punt d van de mal be-

flendig op het puntT, dat het eindt is van dit vierde buikftuk.zo zal men net

fchaaltje op de lyn B G , leggen zodanig dat zyn uitterflc overeen komt met de

verdeeling 4 van de mal, die wygezegt hebben te moeten zyn op 't punt E, en

men zal de mal om hoog ftooten , totdat de verdeeling 4 van *t fchaaltje ge-

koomen zy tot het punt F , in acht nemende, gelyk gtzegt is, dat het punt

d van de mal bellendigzy op hc: punt T van 't eindt des vierden buikfhtks,

waarom dan het punt 4 der verdteling van 't plat des buikftuks van de mal,

verhecven zal zyn tot aun 't punt F np i!e lyn BG, en 't eindt x van de mal,

zal dc opening bcpaalen van *t vierde fpint ; dan de mal (lyf houdende t

te weeten *t punt d op T, eindt van 't buikfluk , en 't einde x van de mal,

op het punt 3, dat bet fchaaltje heeft gegeevcn voor de opening van
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de mal, zo zal men het potloot laaten loopen langt de mal van 't punt
T tot X, en het fpant zal getekent zyn , van 't eindt des buikfluks tot

aan 2 ; maar om dat het dek hooger moet zyn tegen over het vierde

,

als tegen over het grootfte fpant , oen de vcrgrootirig te hebben der op-
lang van dit vierde fpant, zo moet men op e 0 (Plaat XII. Fig. 1 ) aan 't

eindt der fitter neemen , de vierde verdeeling c 4 , die men brengen zal

van X tn 3 , en 3 T X zal dit ganfche vierde fpant geeven tot aan het dek.
Daarblyftomteverklaarcnhoemen den omtrek befchryft der intrekkinge

van het vierde buikfluk , het geen ten voorbeeld zal dietien voor de andere*

Om de intrekking te befchryven , keert rotn de mal om , maakende
als dan dat dc vierde verdeeling vac de mal

,
begreepen tuffchen d H

overeen komt met het punt X , en doende de mal raaklyn zyn aan 't plat

van *t vierde buikfluk, of fcliikkende het in diervoege dat het (omge-
keerd zynde) beantwoord aan de punten T en X, zo zal het tot regel

dienen om te trekken den omtrek 'van hot vierde buikfluk.

Na 't geen wy gezegt hebben van 't vierde fpant, zal 't gemakkelyk zyn,

al de andere zo voor- als achter fpanten te tekenen, in aclit nemende, dat

men voor de laatfl genoemde dezelfde verdestingen maakt als voor de eerft-

genoemde, gelyk wy hooger op genoegfaam hebben verklaart

Wy hebben 't reedis gezegt dat men door de mal, het tafeltje, en *t

feliaaUjc, niet als de fpanten kan befchryven die begreepen zyn tufichen

het fpant der evenwigthoudinge van voreueii dat van achteren : het is nuttig

noch iets te zeggen wegens de plaatfing van 't grootfle fpant en de fpanten

der evenwigthoudinge op de Kiel.

j°. Men plaatfl het grootfle fpant een agt en veertigfle deel der gehee-

le lengte meer naar voren als naar achteren, dat is te zeggen dat 'er van

het grootfle fpant af tot aan 't vooreindt een agt en vcertigfle deel der

lengte van 't Schip minder is, als van het grootfte fpant tot aan het achter»

eindt. Di; is een ten naajlen by, vsat dit plaaifwg van 't grootftefpant wordt

met algemeen gevolgt dom dt Scheept-Timmerlieden.

¥>. Deeld men de ruimte , begreepen van 't grootfle fpant af tot aan 't

uiteinde van 't buitenfte der voorfleven , in twee gelyke deelen , en men

fteit op dat punt het fpant der voorde evenwigthoudinge , dat het fes.

de fpant is.

3° Stelt men het fpant der evenwigthoudinge van achteren, in een gcly*~

ken aflland van het grootfle fpant, dat dus de ruimte begreepen tufichen..

de twee fpanten der evenwigthoudinge in tweên gelyk deeld.

4'. Stelt men de fenten; en de Scbeepsdeelen, die niet bevat zyn door*

'
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de fpanten der evenwigthoudinge, voltooien zich op het gezicht, of volgens

eenige der wyzeo ,die wy in 't vervolg zuilen verklaaren.

XX. • - t
,

Tweede mattier van verkleining, om een Projectie • Tekening tt maahn v*r ten

Scbip van 70 jluiken Kanon.

J^)e Scheeps-Timmerlieden , ziende hoe voordeelig het zy op een zelfde

tekening te vereenigen de projectie van al dc fpanten van een Schip, ten

einde om in ftaat te zyn met een zelfde opflag van 't oog te ontdekken de

betrekking dieze onderling hebben, en metdcpaflcr of door de uitrekening

te leeren de eigenfehappen die ontdaan moeten uyt de gedaante die zy ge-

geeven hebben aan het leevendedeel, hebben verfcheide handelwyzen uitge-

dacht, die hen in ftaat fielden die verfchillende oogmerken te vervullen:

\^y hadden hier tien of twaalf wyzen van verkleining kunnen voortbrengen;

maarom deezc verhandeling niet al te groot uittebreiden , die noodzakelyk

heel lang zoude vallen, zal ik my vergenoegen met 'er drie te verkiezen die my
nauwkeurig genoeg zyn voorgekoomen , cn die bekwaam zyn om kennis tc

geeven van al dc anderen. Ik zal beginnen met alle mogelyke om wichtig-

heid aantctoonen alle» wat eene handelwyfe betreft die eertyds flcrk in

gebruik is geweeft (die der driehoeken) temeer daar zy't voordeel heeft

van leerzaamer tc zyn als al de anderen.

Om de zaak te neemen van zyn oorfpronk ga ik beginnen met te ver-

klaaren hoe men een grooifte fpant kan tekenen volgens eene manier ver-

fchillende van die welke ik reed* befchrevcn heb.

Het is goed verdacht te zyn dat wy voortgaan met een projectie-tekening ie gee-

ven voor bet Scbip van 70 fiukken Kanon, van ïiWt wy bet verheffing; ontwerp

gegceven hebben in bet derde Hoofddeel.

XXI.

Mi
Het Groot/U Spant te befebryven, Plaat 14.

L
En moet 1°. trekken de lyn A B, dit is de lyn der intrekkinge.

iHooid- 2°. De lyn CD evenwydig aan AB, en van dezelve afftaandc de ge-

it»* hotle intrekking van het grootfte buikfluk. Laat ons dezelve voor dit
rt

' Schip onderïlcllen van 2 voet, fchoon dceze intrekking al te aanmcrkelyk zy,

de lyn CD is de lyn der verheffing.

3
0

. De lyn GH evenwydig AB, cn datze van dezelve zy verwydert de

hoeveelheid die men voor 't hol bepaalt : dit is de lyn van 't hol of van 't

«erftcdek. 4°. De
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4«. De lyn T U evenwydig aan G H, en 'er van verwyderd den afftand

die 'er is van de lyn des eerften deks tot de waterlyn in lading, genomen

aan *t grootfte fpant op de verheffing* tekening, en dit is de waterlyn van

het geladen Schip.

5°. De lyn Q^S evenwydig G H, en datze 'er van verwyderd zy den

afftand die er is van de lyn des eerden deks tot die der drumpels: deeze

.afftand moet genomen zyn op het grootfte fpant.

6°. De lyn I K evenwydig G H, en datze 'er van verwyderd zy den af-

ftand die er is van 't eerfte dek tot aan het tweede, dit is de lyn van 't

tweede dek.

7». De lyn R M evenwydig aan de voorgaande, en datze zy ter hoogte

als 't dolbord moet wezen, deeze lyn tekent de fent van 't dolbord op 't

grootfte fpant.

8». De lootlynen AR, B M die rechthoekig moeten zyn op A B , en

van den anderen verwyderd, de grootfte breedte van het Schip; dit zyn de

rynen der wydte.

9». De lyn O N, die de Scheepswydte deeld in twee gelyke deekn; dit

is de lyn van 't midden.

Men kon noch trekken de lyn der voorfteven, die der achter-fteven, die

van 't vierdedeel , &c. over welk men raatplcgen moet met het geen wy

al voorens gezegt hebben , verklaarende de betrekking die 'er is tuflehen

de verheffings tekening en die der projeftie.

Men moet in 't eerfte hoofddeel zoeken , de lengte van 't grootfte buik-
, Hoorr.

(luk, die, zo men wil, zyn zal van 21 voet voor een Schip van 70 ftukken, An.4.

en brengen de helft derzelve ( 10 voet 6 duim) van O in I , en merken de

wydte der Kiel van Y in V, zodanig dat zy nauwkeurig in tweSn gelyk

zy gedeeld door de lyn van 't midden O N.

Men neemt de helft van I O, of de vierdepan der lengte van *t buikftuk,

die men brengt op de lyn A B, van O in d , en men fielt op dat punt de

lootlyn cd, die men harveeren moet in 't punt e.

Men neemt A Q,, afftand van de lyn der intrekkinge tot de lyn derdrüm-

pels ; men doet er iets af, of toe , naar men Wil dat de kromme , die dc ver-

heffing maakt van 't bnikftuk, meer of min hol zy;men ftelle een der palTer-

punten op a, nitterfte van 't grootfte buikftuk, en vervolgens op e,om te

befchryven de kleine boogen f, en men trekt uit der zclver doorfnyding

de boog a e, die de verheffing merkt van 't buikftuk.

Men neemt , met de pafler, de wydte 0 1 , helft der wydte van 't buikflnk,

en Hellende een der beenen vervolgens op e en Y, zo befchryft men

H h de
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de kleine boogco i h, uit het fnypunt van welke men befchryft de boog

e Y,die de naarGng merkt van 't buik (tuk.

Men deeld O A , halve wydte van'tSchip, in tweèn, gelyk in 't punt, I t

op welk men verheft de lootlyn 1 m.

Men verdeeld Al, vierde der ganfbhe wydte , in tweèn
, gelyk in 't

pnnt n , en men laat vallen de lodtlyn n o.

Men verdeeld A n, achtftedeel der geheele wydte ,in tweën, gelyk in't

punt p , op welke men laat vallen de lootlyn p q.

Men verdeeld A p in twee gelyke deelen in 't punt r , op welke men laat

vallen de lootlyn r s.

Eindelyk verdeeldmen A r in tweèn, gehyk in 't punt t,|op welk men laat

mallen de lootlyn t u.

Om de kromme te befchryven van a tot T ^ neemt men den afftand 1 n

<ëïe men brengt op de lyn n o, van n in x, en men merkt het punt x.

Men brengt den aelfden atftand op de lyn p q, van p ih a, dan /tellende

een der pafler-beenen op a, opent/ men het ander tot het zerve zy op \

punt a, en men brengt de wydte a a op de lyn pq van p in y.

Men zal de wydte piy brengen, op de lyn r f.van r in b; men zal een der

beenen Hellen op 't punt b , en openende de paflèr tot dat het ander been

het punt a raakt, men zal de opening b a brengen op de lyn r f van r in P.

Eindelyk zal men de wydte r F brengen op de lyn t u van t in E; men
zal een punt fleiltn op E en men zal de palier openen tot het ander been

overeen komt met het punt a, en men zal de opening Ea op de lyn tu

brengen van t in &.

Zo men eene kromme laat gaan door dc punten a, x, y, F, &,T het.

onder water blyvende deel van 'c grootfle fpant zal getekent zyn.

iHoofd. Om 't hart en de oplangen uitwaarts of de (langen te trekken, moetmen
drt.xi. 0p de jyn van 't dolbord RM, de hoeveelheid merken der inwyking die

mengeeven wil in deeze plaats : men ziet in 'teerfte hoofddeel, dat eenige

Timmerlieden 'er aan geeven 4 en een halve voet , men merke dan die

afftand van R in X, men neeme de derdepart van RX, die men brengt op

de lyn van het tweede Dek van 1 in P,

Men neemt de wydte Od , vierde van *t buikituk,men brengtze op de

lyn van 't hol van Z in L, en met de opening LG befchryft men de boog

G Q P. Om de buitenkant te maaken , opent men de palier de wydte van

OZ, of van 't ganfche hol, en plaatfende een been achtervolgens op de

punten P en X, befchryft men de kleine boogen ff, gg, uit welke» fiiy-
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pvot men dc opflut PX, trekt; tnecr blyft'er niet te befchryven alt het deel

van 't grootfte fpant begreepen tiuTchen T en G, dat men befchryven kan.

van 't punt II, voor (braai neeoacnde de grootfte wydte van 't Schip.

AANMERKING.
Wy hebben meer naarvooren , breedvoeriggenoeg gefprooken van 't grootfte

fpant , om ootflaagen te zyn , van veel aanmerkingen te maaken aangaande

dit onderwerp ; overzulks zal ik my voldoen met te zeggen dat zommige
Scheeps-TimroerÜeden den Inhoud van hun grootfte fpant bereekenen, om
het te vergelyken met de grootfte fpanten van verfcheide Schepen van den

zeiven rang, ten einde om ten naaftenby te weeten of den bodem van het

Schip datze ontwerpen genocgfaamc uitgdlrektheden zal hebben.

Het grootfte fpant gemaakt zynde , moet men de helft der achterftcven

befchryven; men zal insgelyks niet meer dan de helft befchryven van al de

fpanten, om dat, de andere helften aan die gelykformig zynde, het ge-

makkelyk is te vertoonen al den omtrek der fpanten , herhaalendc dc wer-

kingen die men gedaan heeft voor de eerfte helft, dus zal zich enkel het

grootfte fpant geheellyk befchryven , en het is gebruikkelyk op de projectie

tekening niet dan de helft te vertoonen van al de achterfpanten , die men
gewoonlyk ter linkerzyde ptoatft , en men plaatfl ter recluerzyde de helft

van de voorfpanten : deezc gefteltheid geeft het gemak om te vergelyken

de betrekking die de voorfte en achterfte in zekere punten moeten hebben

,

dit alles zal klaar worden door 't vervolg.

XXII.
Verkleining der Achterfpanten. Manier om ie Ahtcrjievtu te bejebryven op de

ProjeSie tekening. Plaat 14 en 15.

Om de helft te hebben der achterfteven , neemt men op de verhef- ,Hoor».
hngs-tekening (Fig.a), de helft der hoogte van de Kiel A B, en trekkende ^«.7.

van die grootheid eenen duim , brengt men het overfchot op de projectie-

tekening van O in b, Fig. 1 , en men befchryft de lyn bc evenwydig

aan NO.
Vervolgens neemt men de wydte CD, Fig. 2, die te kennen geeft de

lHoo.0
hoeveelheid die't Schip van achteren meer in 't water gezonken is als aan Art. 10.

't grootfte fpant, men brengt die van Y in d, en men trekt de rechte d e

evenwydig aan Y V. .
»

Om de hoogte te hebben van de achterfteven neemt men op de ver*

Hh a hef*
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heffingi-tekening, Fig. s, de hoogte DX der tchterfteven genomen vu 'i-

bovenfte der kiel , die men overbrengt van e in f; of wel men neemt de

wydte CX, en men brengt die van V inf, en het pont f wyft aandehoog'

te der achterfteeven.

AANMERKING:
Men weet dat, volgens 't gemeene gebruik , de achter(teven met dé

kiel geen rechten maar een flompen hoek maakt ter oorzaake zyner valling;,

Deeze fcheefheid kan niet te voorfchyn koomen , in de projectie-tekening, in.

welke men den befchouwer onderftelt geplaaft te zyn tegen over de achter-

fteven in 't verlengde der kiel.

XXIII.
ran itUtkbalk. Plaat 14 en 15.

iHootd. ^ÏEemt op de Verheffings-tekening, Fig, 2, de lootrechte wydte EF der

Art. 13. waterlyn in de lading tot de rechte lyn van de hekbalk, brengt dezelve op
aHoo»i> de achterfteeven van de projectie-tekening van g in h , en van 't punt h
Art t1

' trekt hf, lootrechtop ON, gelyk aan 13 voet 6 duim, helft der lengte

van de hekbalk, die zyn kan van 27 voeten.

AANMERKING.
Schoon de hekbalk twee. kromtens heeft , eene in den waterpaflen

zin , die men niet ontdekken kan in de projectie-tekening , en d'andere in den

lootrechten zin, die men. kan. uitdrukken, voldoed men zich niettemin

de hekbalk te vertoonen door eene rechte h f, getrokken van een zyner uit-

terlleni tot aan het andere door zyn opperfte vlakte»

Het is ondertuflehen goed te weeten dat zyne lootrechte kromte, die ge-

lykformig is aan do bogt der balkten ,
gcmeenlyk is van zo veel duim als

de vierdepart der hekbalks-lengte voeten heeft, of van 4 tot 5 lynen per voet

van zyne lengte ; de warerpaflê kromte die -de rondte maakt der fpie-

gel, is doorgaans gelyk aan zo veel duimen als de derdepart der hek-

balks-lengte voeten beeft.

Om de bogt der hekbalk te befchryven neemt meu de fom deezer bogt

of de leng» der pyl van deeze kromme (Aa, by voorbeeld) men brengtze

over op eene lyn , ofmen maakt een quadram wiens ftraal isAa; men deeld

die
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die halve middelJyn in zo veel gelyke deelen ais men wil , en men verheft

de lootlynen Aa, Bb, Cc, Dd.
Men deeld op gelyke wys de halve lengte der hekbalk in even zo veel

deden als mende halve middellyn heeft verdeeld, en men brengt op die ver.

deelingen de toegepaften van 't quadrant , het geen regelmatig den omtrek

der hekbalk geeft.

Wy brengen deezc bewerking by, om datze gelykelyk dient voor de bal-

ken en de andere (tukken die eenc gefchikte kromte hebben.

Men moet ook voorbedacht zyn dat het gene men breedte van een worp
f

van een Balk , &c. noemt , zyne wacerpaflTc vlakte is; en dat zyne

dikte, of gelyk eenige zeggen, zyne hoogte , is zyne lootrechte vlakte.

Eindelyk is de lengte der hekbalk niet altyt van 37 voeten, hoe lan-

ger zy is hoe meer het hart van 't randfoenhout uitbreiding heeft, en hoe

meer de uitgeftrektheden van 't Schip groot zyn in die plaats.

XXIV.
De verbtffmg der Acbttr-fny£ngen te tekenen. Plaat 14 en 15.

i^Oekt in het bellek de verheffing der achter-fnydingen voor een Schip t Ho«m>;

van 70 (lukken (zy is van 13 voet 6 duim) brengtze op de achterfteveu '6-

van de proje&ie-tekening, Fig. i.vandin m, de achterfnydingen zullen

beginnen aan 't punt , m.

AANMERKING.
Zö men zich herinnerd het geen gezegt is ten opzigte der fnydingen in

't eerde hoofddeel , zal men weeten dat men meer of min verheffing geeft

aan de fnydingen, en dat iedere handelwyze zyne voordeden en zyne onge-

makken heeft.

XXV 1

Htt RanJfoénbout te tefcbryvm. Plaat 14 tn 15.

iN^Eemt op Achterfleven van de Proje&ie-tekening, Fig. 1 , de wydte

m n van 't punt der fnydingen tot de waterlyn in de lading , en brengtze op

die waterlyn van n in o ; neemt noch de wydte mp van 't punt der fnydin-

gen tot de lyo van 't hol, vergrootze met 18 duim meer of min , na dat

men uitgebreidheid wil geeven aan 't randfoenhout , en brengtze op de ïyn

Hh 3 va**
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van 't hoi van p in q; door de punten f q o, doet een kromme fqo gaan,

die vormt den omtrek van 't randfoenhout van de hekbalk af tot aan het

onderfte der lyn van 'c hol.

Om gemakkelyk deeze kromme te befchryven voegt men de punten fqo
te ramen door de rechten fq , qo, die de peezen zullen zyn der kromme die

men vil befchryven , men verheffe op het midden deezcr peezen de lootly.

nen ya en Sa: het punt daar deeze rechten zich zullen fnyden, zal het mid-

delpunt zyn der kromme fqo, want deeze handelwyze is de meetkundige

manier om een kromme te laaten gaan door drie gegeeven punten.

Opent uw païïer ter wydte van rS , helft der langde balk, en (lellende*t

een been op o ,
befchryft de kleine boog b b ; met dezelfde opening , uit het

punt m befchryft de kleine boog kk, uit de doorfnyding deezer twee kleine

boogen befchryft de boog om , en de kromme f q o m, is 't randfoenhout.

AANMERKING.
Wy hadden hier zeer veel kunftregcls kunnen voortbrengen om dit deel van

't randfoenhout te befchryven, wyl 'er nauwelykseenig Timmerman is die 'er

geen heeft uitgedacht; maar het heeft ons onnut gefcheencn deeze verhandeling

te vergrooten door overbodige uirwydingen: het is klaarblykelyk dat, veran.

derende de middelpunten der boogen die den omtrek maaken van dit fpant,

men de uitgeftrekcheid kan vermeerderen ofverminderen , en dit is het, waar

na zich die reegels fchikken welke wy overflaan.

Daar zyn Timmerlieden die 't randfoenhout naar om laag zeer veel in-

krimpen, om aan honne Schepen de hoedanigheid te veroorzaaken , van wel

te ftuuren , en om dat zy in 't wenden minder onderworpen zouden

zyn aan afdryven; de zulke zyn verpligt uitgeltrektheden te winnen by de lyn

der uitwatering, zonder dat zoude het Schip niet evenwigtig zyn, maar die

zwelling maakt de bewegingen der op-en neer heijing veel harder.

Hoe het ook zy , het randfoenhout moet aangezien worden als een punt

dat by uitnementheid de fcbikking en overbrenging der achterfpanten moet

aanwyzen, zo als wy het in 't vervolg zullen zeggen.

XXVI.
Van bet Hakkebord Plaat 14 en 1 j.

NE«ntop deVerheffings-tekening, Fig. 2, de lootrechteaflland Cl, van
iHooto. de waterlyn in lading tot aan 't hakkebord , en brengtze, Fig. 1, van g in t;
Aft, 17»
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van 't punt t trekt de lootrechte t u van 10 voet 6 duim ( helft der breed-

te van 't hakkebord, die wy vaftftellen op 21 voet) van 't punt u trekt

de loodyn ux.AANMERKING.
De hoogte van 't hakkebord is dan vaftgeftelt door de verheffings-te-

kening; fchoon wy zyne breedte bepaalt hebben op 21 voet , is men mcef-

ter omze te vermeerderen of te verminderen : al wat wy in 't algemeen

willen aangemerkt hebben is, dat men beter gemakken moet geeven aan de

Hooft-Officieren.vergrootende dc afmeetingen van 't achterwerk liever in

breedte als in hoogte, de voortgang van 't Schip by de windt word 'er min-

der door vertraagt, en zyne overhelling min aanmerkelyk.

Men geeft meer of min kromte aan 't hakkebord u t; maar dit zyn dingen

van elks verkiezing of fmaak , en daarom geheel willekeurig.

XXVII.
Van de fVintveeringjluutn. Plaat 14 en 15.

gelyk aan fx, Fig. r, op den voetfieun Px, maakt den
gelykbeenigen driehoek Pix, en dat de zyden Pi en xi ieder gelyk zyn

aan mf , af/land of wydte der fnydingtn aan de hoogte dtr aebterjieven:

uit den top i als middelpunt, en met if als flraal, befchryft de boog fZ,
maakt den afftand fZ gelyk aan den afïland f o, dan, de pa/Ter geopent met
e t, wydce van 't onderfte der kiel aan het hakkebord, en uit de punten

Z, en u, als mid-flippen, befchryft buiten de Figuur kleine boogen, uit

welkers fnypunt de boog Zu befchryvende , zal de kromme fZ u de flut

zyn der windveeringe.

AANMERKING.
Wanneer de wintveering tot aan 't hart befchreeven is, zo verbeeld dif

ganfebe deel een hant-of voetboog, wiens boog zyn de randfoenhouten

,

de hekbalk deflelfs pees, en de achterfteven zyne pyl , dit alles te faainen

noemt men de fpiegel of 't achterwerk.

XXVIII.
Van de Atbttrjaan. Plaat 14 en 15.

Ï^Et randfoenhoat en de wintveering-ftut befchreven zynde, trekt men
eene rechte lyn vu 't punt m, (dat de verheffing aanwytt derachterfiiy»

dingen)
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dingen) toe aan 't punt a, dat het uiteinde vertoond van'c baikftuk, dit

is de fent der fnydingen ; dan trekt men van f , uitterfte der hekbalk

,

tot S uitterfte der lyn van 't hol , de fent van het hart S f; tuffchen die

twee fenten plaaift men twee andere, zodanig darze de kromme a S, en 't

randfoenhout m fin driën gelyk deelen , dit zyn de tuffebenfenten; men ver.

deeld vervolgens de buitenfte oplang aan 't grootfte fpant in tweén gelyk

in 't punt &, men brengt de opening S & op 't randfoenhout van fin c
t

en men trekt de fent &c, men maakt cA gelyk aan & B,r en door

de punten 13 en A trekt men de fent van 't dolbord B A , Fig. t ; die fenten

welke aan 't bovenile der hekbalk zyn, noemt men de fenten der vertui-

Ding. AANMERKING.
In plaats van twee middclfenten tuffchen de fenten der fnydingeo en die

van 't hart, plaatfen 'er verfchcide Timmerlieden drie- of vier, en hoe

meer men er plaatft hoe meer gemak men heeft, om de kromte der inhoutea

te befchryven : ten opzicht der fenten van de vertuinining, zy zyn van wei-

nig belang , echter zullen wy 'er in 't vervolg van fpreeken.

Men weet dat de fenten latten van dun en buigfaam hout zyn, die men, tot

verfchillende hoogten», onderdek gefpykert te zyn op het grojotfte fpant

en op de achterftcven.

Een dier latten, welk beantwoord qp de achterftcven aan't punt waar men

de verheffing der fnydingen heeftgemerkt.cn op hetgrootfte fpant aan 't

eind der reifing van het buikftuk , noemt men defent der fnydingen.

Een ander lat, dat beantwoordt aan het meeft gezwollen deel van 't rand-

foenhout , of aan het uiteinde van de hekbalk, en op het grootfte fpant

aan de lyn van 't hel, daar dat fpant meer gezwollen i», noemt men dt

fent van 't hart. Om datze ftrookt langs degroofte wytenj van 't Schip.dat

n»en 't hart noemt.

Al de latten die men tuffchen beide fielt noemen zich tujj'cbtn gcp!aatfle,

ef middelfenten.

Deze latten effentan aangemerkt van de voortleven af tot aan de ach-

terfteven tnaakeu eene dubbelde kromte; die in den water paffe zin kan

niet te voorfchyn koomen op de proje&ic - tekening , men zalze vertoo-

nen op de waterpaffe tekening , daar zy ten naaftenby de uitwerking

doen der krommen die getckent zyn op den bodem van 't Schip ondcr-

water^zo als rnen't gcplaatft heeft voor *t begin van liet vyfdc hoofddeel ; de

Jtromte in den lootrechten zin, zal vertoond zyn op het deel onderwater van de

wheffings tekening, ten naaftenby als men ze ziet op het deel onderwatervan
het opftapel leggendeSchip.dat vertoond ii jn't vignet van't derde faoofdóed.

Men
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Men zou ook iets van decze Jootrechte kromte kunnen doen gewaar worden

op dc projectie- tekening; niet te min.de Tenten van't hart uitgezonderd*

( waar van eenige Timmerlieden de kromte merken gclyk ik in *t vervolg

zal verklaaren) zyn al de andere Tenten op dc projectie-tekening vertoond

door rechte lynen, maar die verTchillende neigingen hebben, en die neiging

is in een uitwerking van de lootrechte kromte der Tenten , het welk vatbaar

zal worden door 't geen wy laager zullen zeggen; men kan een denkbeeld

van deeze Tenten krygen op het levend deel van het opftapcl ftaande Schip

dat vertoond is in het vignet van het vierde hooTddcel : het is tegenwoor-

dig genoeg te begrypen dat de lynen , die men de Tenten op de projectie-te-

kening noemt, niet dan de projectie vertoonen der Tenten op de vlakte van

't grootte fpanc.

Zo de Tenten, waar van wy een denkbeeld koomen te geeven, eene gepafte

plaatGng en kromte hadden , zouden ze alle te Tarnen een Toort van een

fehulp maaken , die den omtrek zou aanwyzen die men geeven moet aan

de inhouten : maar gelyk twee uitterfte punten , die 't grootfte Tpant zyn , en 'c

randToenhout, niet voldoen om aan de Tenten haarc behoorlykc kromte te

geeven, is men verpligt, manieren te gebruiken om een getal tuflchenTpan-

ten te tekenen, die dienen om de Tenten eene gepafte kromte te doen neemen,

gelyk wy gaan verklaaren, na eenige voorvereiTchtc werkingen te hebben

im-*- XXIX.
Van dn Gtlykzydigen Drieboei tot den Rekcnkmdiitn Voortgang der Acbtcrfpan-

ten. Plaat 15. Fig. 3.

Tllekt eene wilkeurige lyn M E,en op dezelve eene ook willekeurige leng-

te Mi genoomen hebbende, zo brengt het drievout van M 1 van 1 in 2,

deTzelTs vyTvout van 2 in 3 ,
zyn zevcnvout van 3 in 4 en zo vervolgens

,

tot dat het getal der verdeclingtn,min een, gelyk is aan het getal der ach-

terfpanten van het grootfte Jpant aT tot aan de achterftevcn ingcflooten;

en gelyk in de tweede Figuur 9 fpanten zyn tuflehen het grootfte Tpant

en de achterfteven , zal ik op de lyn ME 10 deelen brengen die onder zich

aanwafïchen volgens den rekenkundigen voortgang det oneven getallen,

tot aan de tiende verdceling die zich bepaalen zal aan 't punt E.

Neemt met de pa/Ter de wydtc ME, fielt een der beenen op M en roet

het ander befchryfe de kleine hoog rr, behoudende dezelve opening der

pafler , zo plaatft een der beenen op E en befchryft met het ander de

kleine boog tt , en uit het Tnypunt dier twee boogen tekent het punt S

;

I i van
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van dit punt trekt tot al de deelpunteo der lyn ME draaien , die gy er-
lengen zult, tot dat de draal SE verwydert zy van zyn naaft voorgaande tefl

rninften eene wydte gelyk aan die welke de fpanten onder zich hebben

in de verheffings-tekening, Fig. 2, de rechte lynen M, 1 , e
, 3 , &t. Zullen

dienen om aan te wyzen de plaats der fpanten op de firntenvan de projectie-

tekening.

AANMERKING.
Men moet de draal MS aanzien als verbeeldende het grodtfte fpant, en

de draal S E als die welke de achterfteven vertoond , de negen tuflchen-

draalen zullen zich fchikkcn naar de 9 acbterfpanten, ieder naar dat waar.

mede hy overeen komt; dit zal zich wel haalt doen zien.

De verheffings-tekening (PI. 6. en 7.) met letters beiaden zynde voor

de betooging der artikelen van het derde hoofddoel, heeft men in de twee-

de Figuar van Plaat 15. dezelve tekening andermaal geplaatd, te wee.

ten van het grootde fpant tot aan de achterdeven, en gefchikt voor een

Schip van 70 dukken gefchut, het geen dienen zal om de volmaakte over-

een komd der projectie- tekening met die der verheffing, Fig. a, aan te toonen»

XXX:
Op de Acbterfleven van de Verheffingt tekening (Plaat. 14. Fig. a.) over te

brengen de punten maar zich de fenten bepaaltn opzicbtetyk aan de Projeftic-

tekening (Fig. 1.) en op den Driebeek de gebrookepaaien te befibryoen.

^N"Eemt op de projectie-tekening» Fig. 1, de hoogte van 't pont Y opper-

de vlakte dtr kiel aan 't punt m, waar zich de fent der fnydingen bepaalt

op de achterneven ; brengtze lootrccht op de fponning der achterneven

Fig. 2 , van O in II, van 't punt H , trekt de lyn H L , lootrccht op 't ach-

de fpant, en daczc het negende fnyt in't punt M, brengt de wydte ML,
op den driehoek Fig. 3. van B. in C, in dier voegen datze evenwydig zy

aan ME, en dutzc met haare uiteindens raakt de draalen SE en de draal

S 9 ,
verlengt de lyn B C naar buitenwaarts de draal S E ,

en, om dat in de ver-

heffings-tekening Fig. 2 , de achterdeven in 't punt H van 't negende fpant

is verwydert ter afdandHM,zo brengt die afdand op de lyn BC van den

driehoek, van Bin D, Fig. 3, en trekt de geftippelde draal SD: gelyk

het zich fchikt dat HM, in de verheffings-tekening grooter is als de

lya
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lyn Bc van den driehoek, dat it te zeggen dat het punt H meer verwydert

is van het negende fpant , als het negende is van het achtte , zo zegt men

dat de breuk it aangroetto.de.

XXXI.

Hit Randfoenbout te merken op ie Ferbeffingt-teiening. Pi. 14.

Om op de verheffings-tekening, Fig. 1, de Tenten, die zich bepaalen op

*t randfoenhoot van de projectie - tekening , over te brengen, moet men

op deexe verheffings-tekening eene rechte Jyn trekken, door de punten H
en N (fponning der hekbalk) en dezelve verlengen tot aan de fent van het

dolbord der derde gilling I ; op deeze lyn is 't , die de plaats van 't rand-

foenbout vertoond op de verheffings-tekening , dat men de punten moet

overbrengen.welkeovereenkomftigzyn met die, waar zich defemen eindi-

gen op het randfoenhout der projecüe-tekening, Fig. 1.

XXXII.
Fan de tvteede Sent.

Om op 't randfoenhout der verheffings-tekening, Fig. a , aan tewyzen

het punt waarde fent MK, der projcOie-tckening ,
Fig. 1 , het randfoen-

hout raakt, zo neemt op die zelfde tekening de hoogte D K, lootrecht op

de lyn der intrekkinge, en brengtze op de verheffings-tekening van R in

P, trekt door 't punt P de lyn Pq lootrecht op 't achtfte fpant, en die het

negende fnyt in '1 punt S, brengt de wydte PS op den driehoek, Fig. 3,

van B in F , en trekt de geftippelde ftraal S F.

Merkt, dat het punt P genomen is op delootrcchte R&.

X X X I I I.

Fan de derde Sent.

Om aantewyzen op de verheffings-tekening het punt waar de derde font

het randfoenhout raakt, zo neemt op de projeaic- tekening, Fig. 1 ,
de

Icotrechte hoogte EI, en brengtze op het randfoenhout der verheffings-te-

kening, Fig. % , van % in «Sc , van welk punt trekt de lyn V & lootrecht

op het achtfte fpant, neemt de wydte &Y, en brengtze op de lyn BC

van den driehoek , Fig. 3 , van B in G, en trekt dc ftraal G S.



ao6 PRQ?ECTIE-TEK.ENING VJN EEN SCHIP

XXXIV.
Fa» ie vierde Sent 'gezegt van 't Hart.

]SJ*Ecmt op de projectie-tekening
,
Fig. i, de hoogte fF, brengtze op

't randfoenhout der verheffings-tekening Fig. 2 , van o in F ; van 't pont

F trekt aan 't achtfte fpant de lootJyn Fa, brengt de wydte Fb op den

driehoek, Fig. 3 } maar alzoo de wydte Fb gelyk is aan SP, de ftraai S F
zal gemeen zyn aan de tweede en vierde fent.

XXXV.
Van ie vyfie Sent.

^N*Eemt op de projectie- tekening, Fig. 1 , de lootrechte hoogte GC',
brengtze op 't randfoenhout van de verheffing* -tekening, Fig. 2, van Z
in d , trekt van 't punt d de lyn d e lootrecht aan 't achtfte fpant , neemt

de tufTchen wydte fd, en brengtze op de lyn BC van den driehoek, Fig. 3 j

om dat de wydte fd zich gelyk vind aan de wydte Y &, zo zal de ftraai

S G gemeen zyn aan de derde en aan de vyfde fent.

XXXVI.
Van ie fefde Stnt , of i$ Lyfi van 't Dolbord.

^^En neemt op de projectie-tekeoing, Fig. 1 , de lootrechte hoogte HA,
men brengtze op 't randfoenhout der verheffings-tekening , Fig. 2, van X
in g; van het punt g trekt de lyn gh lootrecht aan 't achtfte fpant, neemt

de tuüchen wydte g i,.en brengtze op den driehoek, Fig. 3 , van B inH,
en trekt de geftippelde Oraal H S.

AANMERKING.
Door de vorige werkingen hebben de fenten, die op de achterfteven aan

geen punt bepaalt zyn dat van 'c negende fpant verwydert is ter afftand

die gelyk is aan den afftand van 't negende fpant tot het achtfte, geftippel-

de ftraalen, die haar toebehooren, en in plaats ftrekken van de ftraai ES,
daar men zich niet meer van bedient. By voorbeeld, de geftippelde ftraai

SF behoord tot de tweede fent, de geftippelde ftraai G S behoord tot de

derde en vyfde fent, &c. Dienvolgens wanneer het hierna de vraag zal zya

om eene fcnt op den driehoek over te brengen, zal men de geftippelde

ftraai
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flraal zoeken die tot haar behoord, en men zal de draal ES en de andere

geftippelde, voor niets aanzien.

XXXVII.
Fan btt Spant der acbterjle evenwigtboudinge. Plaat 15.

JJNde verheffings -tekening, Fig. 2, is er tuflchen t fcfde en c vyfde ^Hooro
fpant, een fpant dat men het fpant der evenwigthoudinge noemt, om dat Art. 9.

het zich evenwigtig houd in zekere punten met een voorfpant dat men het

loeffpant noemt; doch dit fpant der achterlle cvenwigthouding heeft geen

draal in den driehoek, Fig. 3, die hem beantwoord. Om 'er eene te trek-

ken die de rekenkundige ryc of voortgang der lyn ME niet verbreekt,

moet men ccn vierde evenredige zoeken tot drie gegeeven lynen , welke

zyn t°. de lyn lm , wydte tuflchen het fefde en vyfde fpant, Fig. 2.

20 . Den afftand van de fefde tot de vyfde flraal, Fig. 3, genomen op
de lyn ME.

3°. Den afftand I k van 't vyfde fpant tot het fpant der evenwigthou-

dinge ,
Fig. 2. Als men die vierde evenredige door de 12* Prop. , van Euc. 6*

hoek gevonden heeft, zal men dezelve op den driehoek brengen van de fefde

ftraal aan 't punt V, en men zal trekken de lyn SV,die zal de ftraal zyn

overeenkomftig met het fpant der evenwigthoudinge.

Zo de verdeeling 6, 5, Fig. 3, gclyk was aan lm, Fig. 2, zou men
het punt V verkrygen, met 1 k, Fig. 2, te brengen op de grontlyn des

driehoeks van 6 in V; maar om dat den afftand van de vyfde tot aan de

fcfde ftraal Fig. 3 , kleindcr is als den afftand 1 m van het vyfde tot het

fefde fpant, Fig. 2, zo verlengt men de twee ftraalen S5, S6, zodanig

dat lm kan beflooten zyn tuflchen haare verlenging
, evenwydiglylc aan de

grontlyn des driehoeks, of wel, men neemt de helft der wydte lm, die

men brengen zal van Lin N, Fig. 3, evenwydiglyk aan ME
;
vervolgen»

neemt men de helft der wydte lk, die men brengt van N in O , en van

den top S trekt men door 't punt O, de ftraal S o V, en deeze ftraal noemt

zich de ftraal der evenwigthoudinge
, zynde dezelve die men zou gevonden.

hebben door de vierde evenredige.

AANMERKING.
Om het gebruik des driehoeks te verftaan , wiens opmaking wy koomen

te geevcn , en die dienen moet tot de verkleining der fpanten, moet men
li 3 zich
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tich herinneren dat het grootfte fpant, welk het fpant is der grootte uit-

breiding , een uitterfte verfchaft , en dat het randfoenhout , welk het ach*

terfpant is der kleinfte uitbreiding , een ander uitterfte geeft. Al de tuf-

fchen fpanten moeten gemiddelde afmeetingen hebben twTchen deeze twee

fpanten , dat is te zeggen datze , alle deelachtig zyn moeten aan de uitbrei-

ding en gedaante deezer twee uitterfte fpanten, invoegen dat de tuflchea-

fpanten des te meer van het grootfte fpant deelachtig zyn , als zy 'er na-

der by ftaan , en van het randfoenhout hoe dichter zy tot het zelve nade-

ren ; maar zy behouden altyt een weinig van de gedaante des eenen en des

anderen, en hunnen omtrek verwiflèlt door byna onmerkbaare fchakerin.

gen volgens zekere krommen, waar van 'er eenigen gefchikter zyn als an-

deren, om aan de Scheepen te veroorzaaken de goede hoedanigheden die

zy hebben moeten.

Al de wyzen van verkleining, dia de Scheeps Timmerlieden hebben uit-

gedacht, dienen anders niet als om te maaken deeze fchaal eener trapswyze

vermindering, van het grootfte fpant tot aan 't randfoenhout.

Om de tuffchenfpantcn te befchryven , tuflchen het grootfte fpant en

het randfoenhout , de fenten befchreven zynde op de projeótie-tekening,

moet men op ieder der zeiven de punten merken door welken de fpanten

Men kan deeze punten kennen , deelende ieder fent volgens eene zekere

ryè' of voortgang , die zyn kon die van de grontlyn des driehoeks i , 3

5, &c. Het eerfte fpant zou gaan door de verdeeling 1, het tweede door

de verdeeling 3 , her derde door de verdecling 5 , en zo vervolgens , behou-

dende fteets dezelfde ryc of voortgang. Hebbende van gelyken gehandelt

met al de fenten, zo zal men punten hebben, door wien men krommen kan

trekken, die den omtrek zullen vertoonen der achterfpanten.

Maar gclyk deeze manier om dc fenten te vcrdcelen niet nauwkeurig

kan zyn, ter oorzake haarer kleine lengte, liccft men bedacht een gelyk-

zydigen driehoek te maaken , waar van de grontlyn gedeeld is volgens

dezelfde ryë of voortgang als men de fenten zou verdeeld hebben ; en gelyk

die grontlyn mcrkelyk grooter is als de fenten , is het gemakkelyk omze

netter te verdeden. Het is klaarblykelyk dat al de ftraalen des driehoeks al

de lynen
,
evenwydig getrokken aan desfelfs grontlyn

,
evenredig zullen

deelen. Dus heeft men door deeze eenige uitwerking de verdeeling van

al de fenten ; want nemende de lengte van eene deezer fenten op eene fpeeJ-

kaart, en brengende die over op den driehoek, in manierc dat de punten,

*üe de lengte vertoonen van ieder fent, de uitterfte ftraalen net raaken,
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en dat de kaait evenwydiglyk geplaatft zy aan de grontlyn, alt dan, te-

kenende op de kaart de punten waar de draaien des driehoeki mede ftroo-

ken, zal men de verdeelingen hebben die men begeert, en meer zal 'er

niet te doen zyn als dezelve over te brengen op de fentcn.

Het zal beter zyn , om voordeel te trekken van de eigenfehappen des ge*

lykzydigen driehoeks, zo men de verdeeling wil hebben der eerfte tuflehen-

fent, met een pafler zyn hoogte MK te neeroen op de projectie- tekening,

en , zettende een der pafler-beenen op het toppan t S des driehoeks , te

merken het punt m, op de ftraal SM, en het punt K, op de ftraal SE,
want de lyn m K zal de eerfte fent der fnydingen vertoonen, in die geftelt-

heid ais zy wezen moet evenwydiglyk aan de grontlyn ME des driehoeks ,

aldus zal decze lyn evenredig aan de grontlyn zyn verdeeld.

De Scheeps Timmerlieden het onderling niet eens zynde aangaande de

nette gedaante die men geeven moet aan het levend deel , hebben verfchillende

veranderingen gezocht ; eenige verwjfTelen de verdeeling van des driehoeks

grontlyn; andere buigen meer of mi» de kaart, of de lyn die de lengte

der fentcn merkt, naar de grontlyn van hunnen driehoek; en zy,die de

werkdadigc oefFening willen leeren , zullen wel doen om te beproeven wat

'er volgen moet uit die verfchillende handelwyzen
;
wy hebbenze gemaakt

voor onze eige onderrichting , maar het zou veel te lang zyn hier over

te brengen, het geen on titaan is uit die verfchillende proefnemingen.

XXXVIII.
Di Senten op den Driehoek over te brengen, om de punten te hebben

,
door intlkett

gaan moeten de Spanten van de Sent der fnydingen.

JS^Ecmt een ftuk dun bordpapier of cene fpetlkaart , brengtze als een

rjë of liniaal op de punien a m van de projectie-tekening, Fig. 1, maakt

op dc kaarteen teken dat bcantwoort aan 't punt a, en een ander aan 't punt

m , invoege dat den aflUnd van het eene teken tot aan 't ander op de kaart,

gclyk zy aan de fent a m van de projectie- tekening: de twee op de kaart

gemerkte punten dienen cenig verfchil te hebben, tui einde om het eindt

tc kennen der tent, die het grooifte fpant raakt , met die geene , welke het

randfotnhout 1' famen voege

Brengt dceze kaart op den driehoek
, Fig. 3 ,

zodanig dat het teken

van't punt a de ftraal MS raakt, en dat het ander teken de ftraal DS raakt;

op dat decze kaart op den driehoek wet overgebragt zy , moet ook de

zyde der zelve» die voor ryë dient , met het deel der ftraal MS, bcgree-

Pea.
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pen tuflchen haar en het toppunt S, eenen hoek maaken van 60 graden,

of cvenwydig zyn met den grond des driehoeks.

XXXIX.
Op de Kaart de punten te merken door welke de Spanten gaan moeten.

5^0 de fent der fnydingen, getekent op de kaart, geftelt is met de op-

merkingen des voorigen Artikels , en dat men op de kaart punten merkt by

de plaatfen, daar de negen tnffengefteide ftraalcn en de ftraal van het

fpant der evenwigthoudinge dezelve komen te ontmoeten , zo heeft mca

de gezochte punten voor de fent der fnydingen
,
Fig. 1.

Brengt dan de kaart op de fent der fnydingen van de proje&ie • teke-

ning, Fig. 1, dusdanig dat de twee punten hier vorens gemerkt fatnen

Hemmen met de punten a en ra , merkt met een potloot op de fent a m
al de punten die de driehoek op de kaart heeft gegeeven , en gy zult de

opening hebben van al de piekhouten en buikftukken der achterfpanten.

X L.

Van de andere Senten.

behandeling om op den driehoek over te brengen de andere achter,

fenten der projeclie-tekening, is dezelfde met die, welke geleerd is voor

de fenten der fnydingen: het moet geduurig waar zyn dat het punt, daar de

fent het grootfte fpant raakt op de projectie- tekening, eich plaatfeop de

ftraal MS des driehoeks, en de andere op de geftippelde ftraal , die tot de

fent behoord op welke men werkt ; maar de hoeken van ieder fent met de

ftraal MS, begrecpen tulTchen de fent en't punt S.zyn verfchillendc. Ik

ga de openiDgen der hoeken bcpaalen die ons het voordeeligfte hebben

gdcheer.cn.

De ftraal E S des gelykzydigen driehoek, Fig. 3, verbeeld dc achter-

neven , in 't punt daar die achterfteven zo veel is verwydert van 't negen-

de fpant , als het negende van 't achtfte ; maar wanneer het een fpant

betreft der achterfleven, meer of min verwydert van het negende fpant, als

dit negende is verwydert van 't achtfte, ftelt men een andere ftraal binnen

of buiten de ftraal ES: aan deeze ftraal is het dat het uitterfte der fent, die

het randfoenhout t' famenvoegt, komt te raaken ; in het tegenwoordig

voorbeeld dient de ftraal ES niet, en moolmerkt op de fenten niet dan de

punten , die de negen ftiaalen en die der evenwigthoudinge geeven.
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X L L

fan d* tweede Sent.

deel van de ftraal MS beflootcn tuflehen de tweede fent en 't

S, zal met deeze fent maaken eenen hoek van 62 graden 30 minuuten.

X L I I.

Fan ie derde Sent.

J-Jfit deel der ftraal MS bevat tuflehen de derde fent en het toppunt S

,

zal met die derde fent eenen hoek maaken van 68 graden.

X L I I I.

Van ie vierde Sent.

\~lEt deel der ftraal MS, begreepen tuflehen de vierde fent en den topS,

zal met deeze fent maaken eenen hoek van 86 graden : men zal op deeze

fent ook tekenen het fpant der evenwigthoudinge; maar op de andere fen-

ten bet zelve niet nodig hebbende, zal men 't er niet op tekenen.

X L I V.

Fan de vyfde Sent.

Oe hoek welke de ftraal MS maakt met de vyfde fent zal zyn van 6$

X L V.

Fan ie fesde Sent, of ie Ljjl van 't Dolbord.

De hoek der ftraal M S met de lyft van *t dolbord, zal zyn van 60

graden. AANMERKING.
Alle de op den driehoek orergebragte fenten, gceven de verfchillende

openingen der fpanten aan ieder fent , en die naar maate overbrengende op

de projectie-tekening, zoals g^zegt is voor de fent der fnydingen, heeft

men al de punten door welke de fpanten gaan moeten , het geen blykt

door de projectie- tekening, Fig. 1. j

Kk Ten
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Ten aanzien van den hoek der ftraal M 8, met ieder fent, is het goed

verdacht te zyn dat de Scheeps Timmerlieden die ;meer of min open maa-

ken
,
volgen» den omtrek dien xy gceven willen aan hunne fpanten: daar

zyn 'er zelfs die voor het deel van achteren , al de fenten overbrengen even-

wydiglyk aan de grondyn des driehoek*.

X L V I.

Van dt Lyften der Gillingen, Fig. i.

C3&£ de drie lyften der Gillingen TT u te befchryven , verdeeld mende*

wydte der lyft van 't dolbord A aan *t hakkebord n in drie gdyke deden»

om dat het Schip achterwaarts drie gillingen heeft, en van die drie ponten

zal men drie lynen trekken evenwydig aan die van 't dolbord. De afftanden

tuflchan de drie lyften der gillingen, genoomen op het randfoenhout van

de projeftie-tekening, moeten zich lootrecht overbrengen op *t randfoen-

hout der verheffings - tekening tiuTchen 't punt I en 't punt g, het geen

dienen zal om geftippeldc ftraalcn te tekenen op den driehoek, brengen-

de op de lyn Bc van den driehoek, of zo't nodig is op zyn verlengde,

de affhnden van 't negende fpant tot de lyn van *t randfoenhout, genoo-

men op de lyft van ieder gilling , Fig. 5.

De lyft T de naafte by het dolbord
,
Fig. 1 , noemt men dt lyfl der terfit

gilling, de lyft T die volgt, is de lyft der faeedt gilling ; de laatfte u, wordt

genaamd dt lyft der derde gilling. Men moet aanmerken dat op de verhef-

£tigs-tekening, de eerfte gilling eindigt, ten naaftenby, aan het eerde

achterfpant, hierom moet men op de lyft van 't dolbord, Fig. 1, met

de pafler necmen den afftand van 't randfoenhout A aan 't eerfte fpant r,

en dezelve brengen op de lyft dtr eerfte gilling van T in 1, dit zal 't

punt geeven waar 't eerfte fpant eindigt.

Neemendc met eene kaart , Fig. 1 , de lengte deezer lyft , van 't punt 1

waar het eerfte fnant eindige toe aan het randfoenhout T, zal men die

brengen op d<n driehoek
, fig. 3, evenwydiglyk aan zyne grontlyn, in

maniere dat het punt 1 dtr font de getekende ftraal 1 raakt , en de an-

dere de geftippcide ftraal die het randfoenhout tekent voor deeze lyft; men
zal op de lyft der eerfte gilling van de projeclie- tekening, Fig. 1, al de

punten overbrengen die den driehoek zal hebben gegeeven.
Voor de lyft der tweede gilling ,-zal men bemerken datze op de ver-

heffings- tekening, Fig. 2, zich een weinig voorwaarts het vierde fpant

bepaalt, dus zal men met de paflèr op de lyft der eerfte gilling, Fig. 1

,
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ie wydte noemen van het randfoenhout aan 't vierde fpant , en die bren-

gen op de lyft der tweede gilling van T in 4, dit zal 't pont geeven waar

•fc vierde fpant eindigt,. en neeroende de lengte deezer lyft begreepen

tuflchen T en 4 , zal menie op den driehoek brengen, Fig. 3, evenwy-

diglyk aan zyne grontlyn ,
zodanig dat een der lyftpunten op de gemerk-

te ftraal 4 vt.lt, en 't ander pont op de geftippelde ftraal, die 'trandfoen-

hont verbeeld voor deeze lyft ; dan tal men op de lyft der tweede gilling,

Fig. 1, de punten overbrengen die de driehoek zal hebben aangewezen.

Getyk in de verheffings-tekening , de derde gilling eindigt ten naaftenby

aan 't fefik fpant, neemt men op de lyft der tweede gilling
, Fig. 1 , den

af(land van 't randfoenhont aan 't fefde fpant, en men brengtze op de

lyft der derde gilling, dit geeft het punt waar het fefde fpant eindigt;

men neemt met ecnc kaart de lengte der lyft bevat tuflchen 't randfoen-

hoot en *t fefde fpant, men brengtze op den driehoek, Fig. 3, evenwy-

diglyk aan zyne grontlyn ,
invoege dat een der ponten zy op de fefde ftraal (

en 't laatfte pont op de geftippelde ftraal , die 't randfoenhont merkt voor

deeze lyft, dan zal men op de lyft der derde gilling , Fig. 1 , de ponten

overbrengen die den driehoek heeft gegeeven.

X L V 1 I.

Op de Achter/leven van de Prtjeüu-tehnhg de plaats te merken vaar itdtr

Spant zicb moet bepaalen.

De kiel is niet evenwydig met de waterlyn in lading , wy hebben doen *

zien de redenen om welke een Schip van achteren meer water trekt alt van

voren , dus begrypt men ligtdyk dat de lootrechte hoogte der Ipanten c
genomen van de waterlyn in lading tot aan de kiel , moet toeneemen van

Xpant tot fpant , naar maate dat dezelve na Ier zyn by de achterfteven ; by

voorbeeld , in de verheffings- tekening , Fig. 2 , verbeeld het grootfte fpant

de gemiddelde waterdragt , het eerde achterfpant trekt meer water ter

hoeveelheid van tr, het tweede de hoeveelheid van 2 c.&c.

Wy hebben hiervorens gezien dat het deel e v of d Y der achterfteven

van de projectie-tekening, Fig. x, de overmaat ii met welke de achterfte-

ven meer onderwater zinkt ats het grootfte fpant ; zo men op die tekening

wil merken hoeveel bet eerfte achterfpant zich meer onderwater zal dom.

pelen als het grootfte fpant, zal men op de verheffings-tekening ,
Fig. 2, den

afftand 1 1 neemen en dezelve brengen op het deel e V van de projeflie-

tekening, (lellende een der pafléx beenen op V-,cn het ander been zal een

Kk» Pant
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punt merken onder het punt V, door het welk roea sa! trekken eene

^Ieirie evenwydige aan d e. Men zal van gelyken werken vpor bet twee-

de fpant, brerjgende c 2 van de verheffings-tekeniDg dp> de projectie -teke*

ning, (lellende telkens een der païïcr-beenen op V, en het ander aal eea

punt geevcn onder de kleine evenwydige die men komt te trekken voor 't

«erfte fpant, men zal eene tweede evenwydige trekken, en zovervolgent

tot aan het negende fpant; men zal uiflcheo V en e hebben negen kleine

evenwydigen; die bepaalen zullen dc verfchiliende hoogtens der achter-

spanten van de waterlyn in lading of tot aan de kiel , en wanneer men. de

/panten op de projeétie. tekening zal befchryven, zullen zy zich ieder eeg

Jcoomen te bepaalen aan de kleine evenwydige die hen toebehooren zal.

AANMERKING.
Men ontdekt de lengte der kiel niet van een Schip op (tapel recht

flreeks van achteren gezien , ora dat dc achterftev.cn , die van dezelve

breedte als de kiel is , haar geheelyk verbergt ; en gelyk de proje&ie-teke-

ning haar in den Hand van dat gezichtpunt vertoond, is men verplicht

geweeft om overtebrengen de verfchiliende hoogtens der (panten van de

waterlyn in lading af, tot aan de kiel op de achterileven. ,

X L V I 1 1.

De Spanten te doen gaan door de punten die op de /enten gevonden zyn.

Zo men door a! de punten gemerkt r op de fenten , Fig. 1 , eene krom-

me laat gaap , dïë zich eindigt aan de eerde evenwydige gemerkt op de

achterflcven , zal men 't eerfte achterfpant hebben.

Zo men door al de punten
,
gemerkt 2 , op de fenten eene kromme Iaat

gaan die zich komt te eindigen aan de tweede kleine evenwydige der

'achterneven , zo heeft men het tweede fpant , en insgelyks anderen tot

aan '1 negende, dat gaan zal door al dc punten der fenten gemerkt 9, en

zich bepaalen zal tot de negende evenwydige: al de fpanten dus befchre-

ven zynde,zal het deel van achteren ,Fig, 1., voltooid zyn.

Aanmerking op de Sent van 't Hart.
t

De (èntcn, gelyk wy hebben gezegt, verbeelden lange latten, zeer dan.,

*üe men fpykert op ieder fpant ; zy moeten draagen op aldeinhouten,zode

«ui-
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mallen vel befchreeven zyn ; de Tent van 't hart heel krom zynde, is niet

net uitgedrukt door de rechte lyn S f, Fig. 1 : zie hier eene manier die

een middel verfchaft om zyne kromte te vertoonen.

X L I X.

Manier om te vertoonen de Bogt der fent van 't Hart. Plaat 16.

IVlAakt een quadrant A B M, Fig. 1 , trekt op A B de lootrechte B N,
brengt op A B, van B in D de wydte h p, Fig. 2, begreepen tuflehen de

lyn van 't hol S p tot aan de hekbalk f h, trekt de lootrechte D E, en van
't punt E , trekt E F gelyk aan B D, dceld U F in zo veel gelyke declen

vermeerdert door een meer ,alsgy fpanten hebt van't grootfte fpant tot aan de

achterfleven
,
zynde het grootfte fpant en de achterfleven meede getelt, trekt

de9,lynenLevenwydig aan BD, die bepaalt zyn door het quadrant, neemt

met de poffer den aflland L I, en brengtze van p in 9, op de zyde der

achterfleven , Fig. a, en zo vervolgens tot de Jaatite; doet dezelve be-

werking van G in S, op de zyde van het grootfte fpant, Fig. 2, en trekt

door de overeenftemmende punten de lynen 99, 8 8, 77» &c. Door de

fnypunten van ieder evenwydige en de fpanten die haar beantwoorden laat

gaan eene kromme f S, die vertoond de bogt der fent van 't hart.

AANMERKING.
Ziet daar de projectie-tekening voltooid , van het grootfte fpant tot aan

't randfoenhout, door middel van de rekenkundige voortgaande verdecling

des driehoeks, die gedient heeft, om de punten der fenten te doen kennen

door welke de fpanten moeten gaan ; dezelve handelwyze heeft ook be-

paalt de punten door welke moet gaan het fpant der achterfte cvenwigthou-

dinge , dat zeer nuttighk zal dienen voor de vermindering der voorfpantcn.

Wy houden ons voldaan met tc zeggen dat men om de fpanten te ver-

toonen, krommen moed laaten gaan door al de punten die gemerkt zyn op
de fenten , men moet in deeze bewerking zich bevlytigen dceze krommen
zodanig te beftieren datze geen onregelmatige uitfprirïging noch inbuiging

maaken , of, in bewoordingen van de kunft, niet hol noch bultig zyn.

De bekwaame en handige Timmerlieden befchryven dezelve vry regelmatig

uit de hand, cerft met een heel luchtigen trek van potloot, dien zy met inkt

overhaalen, wanneer zy hem gebragt hebben tot eenen omtrek zo regelmatig

als zy dezelve begeeren; maar gelyk men die handigheid, zo aanfiondr ni»t

Kk 3 ver-
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verkrygt,nochte die nauwkeurigheid met een opflag van 't oog zich eigen

maakt, bedient men zich van dunne lineaalen gemaakt van teer buigfaam

hout, of van kleine rytje», wiens zyden , in plaats van recht te zyn, ver-

fchillende kromten* maaken , of eindelyk door boogen die buigfaame ryèn

of reegeli zyn, die men verfchillende kromten» doet neemen door middel

van eenige fcbroeven die haar drukken in verfchillende punten haarer leng-

eens; niet tegenftaande al die hulpmiddelen, is het niet dan met infpannüig

van alle vermoogens dat men de hebbelykheid bekomt , in 't maaken van ont-

werpen, om dezelve wel te maaken; dc befte raad dien wy aanjonge Timmerlie-

den kunnen geeven, is die, van 'tgrootlyks vermeerderen der tuflehenfenten

,

en het tufleben ftellen van 5 of zelfi 7 in plaats van twee; want als dan,

de punten zeer digtby elkander (taande, zyn 'er de krommen lichter door

te baaien ; men moet allecnlyk onderrecht zyn dat als men op den drie-

hoek die fenten zal overbrengen, welke niet gemerkt zyn op de tekening,

men baar met de gruntlyn des driehoeks eenen hoek moet doen maaken die

middelbaar zy tuflehen hen die aangewezen zyn voor de fenten welke wy
geplaatft hebben op onze tekening, en tuflehen de zulken als men de ande-

ren zal plaatfen.

Wy hebben begonnen met te verklaaren de verkleining der achterfpan-

ten , niet alleen om dacze gemakkelyker is ab die der voorfpantcn , maar

ook om datze zeer veel verlichting zal toebrengen aan 't recht begrip van

bet geene wy vervolgens te zeggen hebben.

der VhtrfpanUn ; en it Vmjltvtn te btftbryutn ie Projcait

Plaat ió.

l^Eemtop de verheffings-tekening, Fig. 3. de lyn AB, lootrechte af-

tand van de waterlyn in lading tot het verlengde van de opperfte vlakte der

kid, brengt deeze lyn op de Projeclietekening, Fig. », van 1 in q, en
merkt het punt q; neemt noch op de verheffings-tekening, Fig. 3, den
afftand B C van de waterlyn tot aan 't einde der voorfteven , en brengtzeop

de Projeftie-tekening
, Fig. 2 , van I in f ; trekt van 't punt V eene lyn

evenwydig , en gclyk aan o f, de tuflehen wydte deezer twee lyncn zal de

halve dikte zyn der voorfteven , die men gelyk zal maaken aan de halve

dikte der achterfteven onder het punt L; trekt eene kleine waterpaflè lyn

q en het deel qO , zal het verfdulzyn der waterdragt van voren, tot aan

de gxooie raai.

AAN-
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AANMERKING.
Men vertoond de voorfteven op de Projectie- tekening door eene rechte

lyn, om dat de befchouwer, onderftelt zyade geplaatft in 't verlengde der

kiel , niet gewaar wordt dan de Projectie der voorfteven op het vlak van

het grootfte fpant, het geen maakt daue niet kan vertoond worden alt

door een* rechte lyn ; maar men ziet de kromte der voorfteven in de ver-

heffinzs-tekeninz.

L L

Over u brengen op it Vmjteoen va» de PrtjeBie-tehnmg bet verfcbil der

Waterdragt van ieder Voorfpant. Plaat rd.

^SlEemt op de verheffings-tekening aan 't eerfte voorfpant , Fig. 3 , de

wydte 1 r, en brengt dezelve op de voorfteven van de projectie-tekening

,

Fig. s ; ftellende een der paGerbeenen met die wydte geopent op O, zal het

anderbeen een punt geevtn een weinig boovenO, door welk men trekken

zal eene kleine eveowydigeaan O V; vervolgens aal men op het tweedefpant

der verbeffings-tekening neenien de wydte 2 P , die men brengen zal op
de voorfteven der projectie-tekening, ftellende een der paflerbeenen op O,
zal het ander een punt geeveneen weinig booven het punt dat het eerfte fpant

heeft gegeeven, men zal een tweede evenwydige trekken door dit tweede

punt en dus achtervolgen* tot aan het zevende fpant. Men zal ook op

het acntfte fpant der verheffings- tekening , Fig. 3 neemen, den afiland

DE, van de waterlyn tot de voorfteven, men zal dezelve brengen op de

projectie-tekening , Fig. s, van I, in g, en dat punt g zal de plaat* zyn

waar het achfte fpant zich zal brengen op de voorfteven.

AANMERKING.
Ieder fpant zal zich bepaalen tot de kleine evenwydige die hem zal toebe-

hooren , te weeten het eerfte voorfpant tot de eerfte evenwydige, het twee-

de fpant tot de tweede evenwydige, en rncn begint de evenwydigen te tellen

van de zyde de* punt* O naar het punt q.

LIJ.
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LIL
Van de fVaterlynen.

Vaü de ponten M en N, Fig. 2, waar de tweede en derde fent het

grootfte fpant fnyden, trekt de waterpaffe lynen Md, NI , die zo vee!

watcrJynen verwonen.

L I I L

Van de Voor/enten.

De voortenten bepaalen zich op het grootfte fpant aan dezelve ponten ali

die van achteren , en eindigen op de voorfteven tot punten die booven de

waterlynen zyn de gcheele wydte van eq, het verfchil der voorde en ach-

terfte waterdragt.

L I V.

Van defeuten der fnydingtn.

ÜOor de punten k en b , trekt dc lyn kb die zal de fent der fnydingen

zyn van voren; om het punt k te hebben, zo brengt het ganfche verfchil

der waterdragt of de wydte eq van L in k, booven de watcrlyn a b, die

de lyn der verheffing is van liet grootfte buikftuk.

L V.

Van de tweede Sent.

*~ï*Rt\it de tweede fent van d in y, zynde het punt y booven de waterlyn

Md, dc hoeveelheid van eq, die het verfchil merkt der waterdragt.

L V I.

Van de derde Stnt.

T^ekt de derde fent van I in X , brengende 't ganfche verfchil der wa-
terdragt eq, van G in X

L V I I.

Van den gelykzydïgen Dritboek. Plaat 16.

I^Efchryft den gclykzydigen driehoek, Fig. 4, waar van de opmaaking
dezelve is als van die voor de verkleinde overbrenging der achcerfpanten,

uit-
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uitgezonderd dat 'er in dit geval eene ftraal minder is , om dat het gedeelte

van vooren een fpant minder heeft als dat van achteren.

L V I 1 1.

Van ie Straal der «venwigsboudinge
, of der Loef. Plaat i<5.

Men ziet in de verheffings-tekening, Fig. 3, eene lyn geftippelt R,
fuflchen't vierde en 't vyfde fpant, die lyn vertoond het loeffpant; men
moet dan in den driehoek , Fig. 4 , trekken , tuflchen de vierde en de

vyfde ftraal, eene ftraal die van de vyfde U afftaande in gelyke wydte als

het loeffpant van de verheffings-tekening, Fig. 3 ,
afftandig m van 't vyfc

de fpant.

L I X.

Ovtrte brengen op de Voorfteven der Verheffings-tekening t depunten almaar de Senten

op de Prejeüie-tekening de Voorfteven raken. Plaat 15. van de etrjle ftnt.

op de voorfteven der projectie-tekening, Fig. a, de wydte kV,
en brengtze op de voorfteven der verheffings-tekening, Fig. 3 , van F in

G, het punt G der verheffings-tekening zal overeenkoomen aan 't punt k der

projectie-tekening.

Merkt.' dat de fent der fnydingen , die aan 't punt G eindigt, het acht-

fte fpant niet raakt, en dat zy 'er van verwydert is met een zeekere af-

ftand i men moet dan aan den driehoek een gcftippeldc ftraal trekken , die

tuffchende achfte en zevende ftraal zy , en die van de acht fte venvydert zyj

met eenen afftand evenredig aan den afftand van 'tpunt G.dat overeenkomt

met het binnenfte der fponning van de voorfteven aan 't achtfte fpant,

Fig. 3 » en de eerfte geftippcldu draal S A ,
Fig. 4 , zal bieten

, ftraal van

de eerftefent.

LX.

N.
Van de ivxede Sent van voren.

' Eemt op de voorfteven der projectie-tekening, Fig. 2 , de wydte V y,

en brengtze op de voorfteven der verheifings-tekening Fig. 3, van HinI,

het punt I van de verheffings tekening za! overeenkoomen met het punt Y
der projectie-tekening.

Merkt dat deeze fent zich bepaalt aan 't punt I, en dat dit punt ver-

wydert is van 't achtfte fpant , ter wydte KI, brengt dan naar buiten uit

van de achtfte ftraal van den driehoek, Fig. 4, een geflipte ftraal die verwy-

Ll dert
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dertzy van de achtfle in gelykc wydte als bet punt I der verheffing*- tekening

is verwydert van 't achtfle fpant, en.de geflapte Oraal B S, zal bieten

,

Paai van de breuk der tweede /ent.

L X l

Van de derdt Sent van voren.

jDRengt nochmaal* den affland XV der projeclie-tekening
, Fig. a , op de

voorlleven der verheffings-tekening, Fig. 3, en gy zult hebben het punt

L, dat beantwoorden aal aan 'tpunt X der projectie-tekening ; en gelyk

dit punt L verwydert is van 't punt M eene afïtand die minder is als dén

affland die de fpanten onderling hebben, zo trekt aan den driehoek, Fig.

4, cene geflipte draal, die van de achtfle draal verwydert zy in gerykc

wydte als 't punt L der verheffings-tekening is verwydert van 't achtfle

fpant, de geflipte ftraal SC, zal de paal zyn der breuk van dt derdt fent.

L X l L

Dt punten tt vindtn dm melkt gaan zal bet Loef/pont ef dat der evauigtbou.

dingt. Plaat 16.

Om te befchryven het loeffpant of het fpant der evenwigthoudinge van

voren, zo neemt, Fig. 2, op de waterlyn Md ; den affland t i van't mid-

den des Schips tot aan het fpant der achterfte evenwigthouding ; brengtze

op dezelfde waterlyn naar vooren van t in C, en laat vallen CD loot.

rechtop Md; neemt vervolgens, Plaat 15. Fig. 2 , den affland X K» die bet

verfchil is der waterdragt aan het fpant der achterfte evenwigthoudin-

gen , en voegeze by. den affland RO, Fig. 3 , die het verfchil der wa-

terdragt merkt tegen .over het fpant der- voorde evenwigthoudinge: bren-

.

gende vervolgens de famen gevoegde wydte van X K en RO , op de pro-

jectie-tekening, Fig. 2, van C ia, D, merkt het punt D, door welk

gaao moet het fpant der voorde evenwigthouding.

Neemt van gelyken op de waterlyn N I , de wydte rX , en brengtze

van r in E; Iaat vallen de Jooclyn E F op N 1 , en maakende EF gelyk aan

CD, merkt het punt F, door welk gaan moet bet fpant der evenwigt-

houdinge.

Eindelyk om te weeten waar het loeffpant gaan moet tegen over de wa-

terlyn in lading, neemt de wydte 1 n , en brengtze van 1 in H, van dat
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punt, laat vallen de lootlyn HK gelyk aan DC, en merkt jhet puntK,
door welk gaan zal het loeffpant.

AANMERKING.
Men ziet dat men door deczc bewerking den omtrek van 't fpant dec

achterde evenwigthoudinge overbrengt op dat dervoorde evenwigthoudin*

ge , met dit verfchil dat men het laatfte verlaagt, door het ganfche verfchil

der waterdragt genomen tegen over de fpanten der evenwigthouding.

Dit verfchil der waterdragt is de helft van het gehecle verfchil , om
dat men gewoonlyk de fpanten der evenwigthoadinge plaatd aan 't vierde

aeei uct gentxii. it-ngu..

Eindelyk i« *t goet voorbedacht te zyn dat de ruimte van 't fpant der

voorfte evenwigtboudinge, voor 't mind zo groot moet zyn als die van 't

fpant der achterde evenwigthoadinge ; Men is zelfs dikwyl» verplicht om
het fpant der voorde evenwigthcudinge wat te doen zwellen.

LX1II,
Op eene Kaart te merkcti de lengte vtn de Sent der wirfle fnydingen.

JNFecim eene fpeélkaart, deltze als eene ryè'op de fent der voorde fny-

dingen van de projectie-tekening , Fig. », tekent op deeze kaart de punten

k, b , uitterdens van de fent der fnydingen ; denafdand van 'teenepunt toe

aan 't andere zal gelyk zyn aan de lengte van de fent der voorde fnydingen.

L X I V.

Over te brengen op Jen gelykZydigtn Dmboet, de &»», Ut mm gemrb beeft

op de Kaart.

STelt uwe kaart zodanig dat bet punt der fent die de voordeven raakt

overeenkomt aan de getripte draal S A ,en dat het ander punt raakt de draal

M S; de fent met het gedeelte van de draal MS , 'onder elkander begree-

pen met de toppunt S, moet een hoek uit maaken van 42 graden. Na dat

gy de plaatflng zult gevonden hebben der punten getekentop de kaart, in-

voege dat de lengte der fent zy begreepen twTchen de gedipte draal SA,
en de draal MS, zult gy op de kaart de punten merken waar de draalen

op aantoopea voor ieder fpant.

LI ft
LXV>



2 - PROJECTIE-TEKENING VAN EEN SCHIP

LX V.
«

Op <fey«if der fny£ngen van de ProjeSèe-tekening over te brengen de punten die dm-

Driehoek op de Kaart beeft gegeeoen. Plaat 16.-

J^Rengt uwe kaart over op de fent kb, gelyk gy reed* gedaan hebt, doch.

zo, dat de punten hier vorens gemerkt, Art. LXUI, overeenkoomen aan.

de punten k en b, dan zo merkt op de fent kb de punten die u de driehoek;

heeft gegeeven.

l x v r.

Van bet loeffpant of van 'tfpant der evenwigthoudinge.

Door de ponten DFK, die men alvoorens heeft gevonden, en dat punt

welk de ftraal der evenwigthoudinge komt te geeven op de fent der voorfte

fnydingen ,
befchryft het fpant der evenwigthoudinge dat zich op de voor-

fteven móet bepaalen tofTchen de vierde en vyfde evenwydige, om dat het

is tuflehen het vierde en vyfde fpant..

AANMERKING.
Het gedeelte van 't loeffpant, dat men komt te befchryven ,

fnyt de tweede

en derde fent in de punten g en / , het geen een punt geeft reeds bepaalt

op ieder deezer fenten.

Het is goct verdacht te zyn dat men den omtrek van 't loeffpant kan

befchryven , voor het overbrengen van de fent der fnydingen op den

driehoek, en in dit geval zal men, om de verdeelingen deezer fent te heb-

ben, te werk gaan als men 't zal aanwyzen voor de andere fenten.* deeze

wyze is zelfs verkiesbaar , om dat men ontheft is van de kaart op den drjer

hoek te plaatfen volgens eenen bepaalden hpek , het geen aan veel zwaarighe-

den onderworpen is.

Lxvir,
Op ene Kaart te merken de Irngte der tweede Sent van veren van de Projtffie-

tekening. Plaat 16.

STeli dc kaart op de tweede fent y d van de projectie-tekening
, FJg. 9 *

en merkt 'er boeven de punten y en d ,in maniere dat deeze panten onder

zich verwydert zyn eenen afftand die gelyk is aan de lengte deezer fenten; zon»,

der de kaart tc veranderen van gefteJtheid.zo merkt 'er een punt booven

van
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van 't fpaot der evenwigthoudinge tegen over het punt g waar de fent is ge-

beden door het fpant.

L X V I I I.

De Sent op de Kaart gemerkt ovtr tl brengen op den driebtek.

P Laatft de kaart aldiu, dat het punt y de geflipte ftraal BS van den drie-

hoek, Fig. 4, raakt, en dat het punt d raakt de ftraal MS ; verandertze

van ftand , zonder dat haar uitterftens die twee ftraalen verlaatcn , tot dat

het punt der evenwigthoudinge gemerkt op de kaart, zich overbrengt aan de

ftraal der evenwigthoudinge van des driehoek; na dat gyze gevonden hebt,

merkt op de kaart punten tegen over de ftraalen beflooten tuflehen de ge-

Hippelde ftraal BS en de ftraal M S.

L X I X.

Over ti brengen op de ProjeHie-tekenmg de punten die den Driehak ef de Kaart

bttfi gegeeven. Plaat 16.

S'felt de kaart op de tweede fent der projectte-tekening, Fig. *,gelykgy

reeds gedaan bebt, Art. LX V, en merkt op de fent de punten der verdee-

lingen die op de kaart zyn aangewezen.

L X X.

Vim ie derde Sent van voren. Plaat 16.

STelt de kaart op de derde Sent van vooren , merkt 'er booven de punten

X, I, en 't punt S der evenwigthoudinge.

L X X I.

De derde Sent over te brengen op den Driebxk. Plaat 1 6.

PLaatft de kaart op de driehoek, Fig. 4 ,
invoege dat het punt X raakt

de geftipte ftraal C S , dat het punt der evenwigthoudinge raakt de ftraal der

evenwigthoudinge, en dat het punt I raakt de ftraal M S ; tekent op dee-

ze fent , dus geplaatft, punten tegen over de ftraalen beflooten tuflêhen de

ftraal M S, en de geftipte ftraal C S.

LXXIL
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L X X I I.

Over te brengen op de derde Sent van veren van de Projeilie- tekening de punttn

die den Driebeek beeft gtgeeven op de Kaart. Plaat 16.

S relt de kaart als gy de eerfte maal hebt gedaan , dat it te zeggen , dat de

drie punten, die gy hier booven hebt genomen , overeen koomen niet de

drie punten X S I, en merkt op de derde Tent de andere punttn die n de

driehoek heeft gegeeven.

AANMERKING.
Men ziet dat men in (laat wordt , om de verdeeling der tuffenen fenten

te verkrygen, en van de fent der voorde fnydingen ,met dezelfde werking te

volgen die men geleert heeft voor die van achteren
, uitgezonderd dat, gelyk

men het fpant der evenwigthoudinge heeft, de driepunten, gemerkt op de

kaart, dienen omze te plaatfen op eene bekwaamewyze, zonder dat het no-

dig zy den hoek te bepaalen die men hen geevcn moet , opzichtelyk tot de

grond! yn des driehoeks. Wy gaan nu de voorlpanten befchryven van de

waterlyn tot aan de lyft van 't dolbord.

L X X I I I.

Van de Sent van 't Hart. Plaat 16.

"V^An 't punt R op de voorfteven die tot de hoogte is der hekbalk, trekt

delynRa evenwydig aan de lyn van 't hol S.

L X X I V.

Verkleining voor de Sent van *f Hart.

BEfchryft een quadrant E FG, Fig. 5, wiens ftraal gelyk zy aan l der

halve wydte van 't Schip, maakt E H gelyk aan de wydte h p, geno-

men op de achterfteven van de proje&ie-tekening, Fig. 2, van 't punt II,

Fig. 5, trekt de lootlyn HO, die den omtrek fnyt in O, trekt de lootlyn

O L gelyk aan H E, deelt de lyn EL in zo veel gelyke decten.min een,

als er fpanten zyn tuffchen 't grootftc fpanten de voorfteven , die beiden er on-

der begreepen zyn, zonder die der evenwigthoudinge te tellen,* trektdeeven-

wydigen 88,7 7 ><5<5» 55i 44> 33»aa. ï »> brengt de wydte 1 1 vanbet

vierde deel des cirkels op de projeöic-tekening van n in 1 , de wydte * a

van
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van n io a , de wydte 3 3 van n ia 3 de wydte 4 4 van n in 4, &c. Door
die ponten trekt op de projectie-tekening de evenwydigen ( i, it, j 3,

44,55,60.77, 88; op deeze evenwydigen is het dat men de openin-

gen plaatft der fent van 't hart , zo ais mea in 't vervolg zal ver-

L X X V.

Van de vyfde Sent van veren.

Eemt op de projecVie- tekening, Fig. 2, 't verfchil eq der water-

t, brengt het op de voortleven tegen over de lyn van het tweede dek

ran Y in P, en van *t punt P trekt de lyn P R evenwydig aan & f.

L X X V I.

Verkleining voor de vyfde Sent van. «oren. Plaat 16.

NiEemt op de projeélie- tekening de wydte f-R, brengtzc op het qua-

drant, Fig. 5, van G in N ; der punten N en G , trekt de lootlynen N M
en G V , deelt de lyn V G , in zo veel gelyke deelen min een , als 'er fpan-

tcn zyn in het voorfte gedeelte , daar onder begrypende de voortleven en het

grootftefpant; brengt de verdeelingen, aangewezen op het quadrant, op de

voortleven der projeftie-tekening van Y. in P; en brengt ook dezelfde ponten

over op f R , en door de punten die op malkander paiTen , trekt de even-

wydige 8 8, 7 7, 6 6» 5 5, 4 4» &c. Na het geen men gezegt heeft in 't

voorgaande artikel, moet men bevatten het geen gezegt is voor de vyfde

fent van voren.

L X X V 1 1.

N
Van bet voorfte Spant. Plaat 16.

_ ^Eemt op de verheffings - tekening , Fig. 3, de lyn DN, hoogte van<

*t achtte fpant van de waterlyn of tot aan 't dolbord der gilling van'

de bak, brengtze op de voortleven van de projeélie- tekening, Fig. 2,

van I in A ; trekt de lyn A o, lootrecht op de lyn van 't midden en gelyk

aan de lyn h f, helft van de hvkbalk ; neemt de wydte A H gelyk aan o z,

vierde van de grooflte wydte, en van 't pant H, trekt H Q, evenwydig.

aan de lyn van 't midden , ( zy moet zich hepaalen aan de achtte evenwydi-

gp der fent van 't hart) deelt dc wydte R Y, bevat tuflehen de fent van 't

hart en de lyn van 't tweede dek , in twee gelyke deelen in 't punt W

,

ftêk een der patterbeenen op 't punt gemerkt W, en. opent het ander tot
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dat het zy op het punt Q.;van 't punt W,als middelpunt, befchryft een

boog van af tot aan de ontmoeting der lyn van 't tweede dek; neemt

met de pafler de lyn IA (afibind der wateriyn in lading om hoog van de

gilling) (lelt een der paflerbeenen op 't punt o, uit welk, als middelpunt,

befchryft buiten de Fjguur de kleine boog e e met dezelfde opening, en

uit T als middelpunt, befchryft de boog na, en uit het fnypunt decïcr

twee boogen befchryft de boog T o, dit is het oorfpant, of 't m van btt

worfte fpant , en de krommeQT o, zal den omtrek zyn van't achtfte fpant,

van de fent van \ hart af tot aan 't dolbord ; zo men deeze kromme ver-

volgt , doende haar gaan door de achtmaalige verdeelingen van de tweede

en derde fent, en dat men dezelve bepaalt op de voor(leven aan 't punt g,
een weinig booven de wateriynM d, het achtfte fpant zal geheelyk be>

fchrevcn zyn.

AAN MERKING.
Dit achtfte fpant laat zich , als men ziet

, bcfchryven van de iènt van

't hart of tot aan 't dolbord, even als 't randfoenhout, onafhangkelyk van

de fenten ; en gtlyk die deel van weinig belang is, zo verwifleJcn de Tim-
merlieden de middelpunten, om de omtrekken te maaken r die zy denken

de aangenaamile te zyn.

LXXVIIL
Van de efmoalhg des getykzydigen drhboeks cm de punten te vinden deer

wtlie dt Vurfpanten moeten gaan , van defent van 't bart af tut aan

't Deibtrd. (Plaat j6. Fig. 6.)

^N^Eemt eene willekeurige lyn A B, deelt dezelve in twëen gelyk in 't punt

8 » deelt g B in tweè'n gelyk in 't punt 7, en zo vervolgens tot dat gy zoo

veel verdeelingen hebt min eene, als 'er fpanten zyn in het deel van vo-

ren, de voortleven en 't grootfte fpant 'er bybegreepen; de pafler geopent

hebbende ter wydte van A B , zo befchryft den gelykzydigcn driehoek

ACB, en uitdeffelfs top C, trekt draaien tot de punten i, a, 3, 4, 5,

6, 7, 8.

AANMERKING.
De fenten van voren van de wateriyn af tot aan het dolbord , hebben gecne

breuken , om dat het laatfte fpant altoos verwydert is van de fj-onning der

voor-
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voortleven een gelyke afrtand , ali de fpanten «nder elkander zyn heb-
bende.

LXXIX.

STeU.

Op de Kaart te merken de Sent van 't Hart.

: eene kaan op de achtfte evenwydige der fent van 't hart , en merkt
op die kaart de punten y , Q, 8, brengt deeze kaart op den driehoek

A C B , Fig. 6, invoege dat het pont y , welke de kant van de voortleven
aanwyft, de (baal A C raakt; dat bet punt Q, dat de plaats aanduid daar

het achtfte fpant de fent van 't hart fnyt, op de achtte Oraal valt ; en ein-

delyk dat het punt 8, uiteinde van de achtfte evenwydige, beantwoord
aan de ftraal B C; merkt op de kaart punten teegen over de tuflchenftraa-

len.vande (braaien AC, en BC.cn teekeat uwe punten in dezelfde order

als de draaien , dat ia te zeggen , dat gy moet zetten 1 aan *t punt dat de
eerfte ftraal zal geeven, x aan 't punt 't welk zal geeven de tweede ftraal.

L X X X.

Over tt brengen op de Sent van 't Hart, (Fig. a ) dt punten dk de Driehoek

va» Fig. 6. op de Kaart beeft gegeeven.

Brengt uwe kaart over op de fent van 't hare aan de achtfte evenwydi-

ge, Fig. s, zodanig dat de 3 punten , gemerkt in de eerfte plaats, beant-

woorden aan de punten y, Q., «, verlaagt uwe kaart op de zevende

evenwydige , doende dezelve evenwydiglyk zakken, in rcaniere dat de ein-

dens y,8,van decze (enten de lootrechte lyne y L van 'c hard der voorde*-

ven , en a i der grootfte breedte niet verlaaten ; merkt op de zevende

evenwydige het zevende punt der kaart, dan veegt het van boven uit; ver-

laagt de kaart tot de z^sde evenwydige, merkt het zesde punt, dat gy
zult uitwiffchen op de kaart ; dus vervolgende tot dat gy verlaagt zuk zyn

tot op de eerfte evenwydige,daar gy het punt 1 merken zult,laat gaan door

deeze punten de kromme R, Q, I, en deeze kromme zal de fent van 't

hart zyn.

L X X X I.

Vande vrfde Sent.

STelt eene kaart op de achtfte evenwydigevan de vyfde (ent, en merkt'er

een punt 8 op, daar deeze evenwydige de voorfteven raakt , een ander

in 8 tegen over 't achtfte fpant reeds befchreven , en de andere 8 tegen over

Mm de
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de lootlyn R f; brengt de 3 pusten over op den gelykzydigen driehoek,

Fig. 6 , op dezelve manier als gy gedaan hebt (in't voorgaande ut.) voor

de fent van 't hart ; merkt op de kaart de ponten die u de ftraalen de* drie.

hoeks zullen geeven, en werkt op de zeven evenwydigen der vyfde fent,

gelyk gy gedaan hebt op die der (ent van 't hart , hebbende telkens groote

oplettcntheid , dat in het verlaagen der kaart de eyndens der femen

,

hier booven gemerkt, de lynenPY, Rf, niet verlaaten , en door de pun-

ten
,
gemerkt op ieder evenwydige, leyd de kromme P 8 1 , die de vyfde

voorfent zyn zal.

L XX XII.

Fan dt Lyft van bet Dolbord.

Vah het punt 0 aan 't punt c trekt de Ijn o c, dit ii de lyft vaa het

dolbord.

Neemt met cene kaart de lengte o c vaodeeze fent, brengt dezelve op dea

driehoek, Fig. 6, cvenwydiglyk aan zyne grondlyn , in manier dat een eind

der lyft de achtfte ftraal, en de ander de ftraal BC raakt; merkt op de

kaart de punten tegen over de tufte hen Itraalen , brengtze over op de lyft,

en gy zult zeven punten voor de zeven fpanten hebben, die u over blyven

om te befchryven.

L X X X I I I.

Dt Spanten te bc/cbryvtn van btt gedeelte na voren. Plaat 16.

J_jO gy door al de punten gemerkt 7 op ieder fent , een kromme laat

gaan, die zich komt te bepaalen tot de zevende kleine evenwydige gemerkt

op de voorgeven, en die aanwyft het verfchil. der waterdragt, zult gy
de mal hebben van 't zevende voorfpant; zo gy door al de punten ge-

merkt 6 op ieder fent een kromme laat gaan , die zich bepaalt tot de fesde

kleine evenwydige, gemerkt op de voortleven , zult gy de mal hebben van
't fesde fpant, en zo vervolgens tot aan de eerfte , die gaan zal door al de
punten gtmerkt 1 , en zich bepaalen zal tot de evenwydige der voorftteven

die met liaar overeenkomt. Alle deeze bewerkingen nauwkeurig ter uit-

voer gebragt, zullen u al de voorfpanten geeven, en de

z.d befchreeven zyn.

LXXXLV.
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L X X X 1 V.

Derde wyze van verkleining om al de Spanten van een Scbip te befcbryoen

door middel van een quadrant of vierde van een Cirkel. Plaat 17.

In *t voorgaande artikel hebben wy , met de grootfte breedvoerigheid

,

verklaart al de uitwerkingen die men doen moet om de projeftie - tekening

van een Schip Tarnen te ftellen door hulp der driehoeken jin 't voorby gaan

hebbenwy doen aanmerken dat men den omtrek der inhouten zeer veel zoude

kunnen veranderen, verwiflèlende de Tchuinsheid der Tenten op den drie*

hoek, of wel Weelende de grontlyn van die zelve driehoeken volgens verTchil-

lende rekenkundige voortgangen. Decze kleine verwiflelingen zyn door eeni-

ge Timmerlieden aangezien als zeer gewigtig; wanneer zy eene handelwys

hebben aangenomen , geloven zy in 't bezit te zyn van eene manier die hen

alleen eigen is: zy beelden zich in, de knoop te hebben ontdekt van de

gandchewerkdaat, en trachten dezelve voor zich als een geheim tebewaaren >

maar de bekwameen ervaare Timmerlieden, beTchouwen dezelve niet anders

als werktuigelyke oeffeningen, die goed en nuttig zyn te kennen ,om 'erin ze-

kere omflandigheden gebruik van tc kunnen maaien. Eveneens is het met
verTcheide andere manieren, die men noemt door de bolligheid der boogen,

door het quadrant, door de meetkundige overbrenger, &c. die wy in dit

werk niet kunnen aantoonen zonder het merkkclyk meer ui: te breiden als

voegelykis; echter om 'er een denkbeeld van te geeven, vergenoegen wy
ons met 'er een te verklaaren die 't voordeel heeft van eenvoudig en

nauwkeurig te zyn; nochtans zullen wy die niet voorftellen dan op eene

zeer korte wyze, om deeze verhandeling zo veel tc bekorten al* 't moge-

lyk is.

i*'. Moet men beTcitryven het grootfte Tpant , het randToenhout , het

eerfte voorTpant, cn de fpanten der voorfte en achterfte evenwigthou-

dinge, alleenlyk opmerkende , dat de verdeeling der Tpanten duTda*

nig zy, dat de twee Tpanten der evenwigthoudinge zich vermengen met

de andere Tpanten zonder gebrookens te maaken ; of wel
( gelyk wy ge-

daan hebben in de voorbeelden door ons voorgeftelt) men neemt voor het

fpant der evenwigthoudinge dat van vooren cn dat van achteren die het

tneeft naderen tot de vierdepart der geheele lengte.

%*'. Men plaatft al de Tenten , zo van voren als van achteren, met zich

te Tchikken naar 't geene gezegt is in 't voorgaande artikel.

3*. Om de andere achterfpanten te verkleinen, laat men op de lyn A B,

Mm 3 Fig.
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Fig. i , vallen de lootlyn AC, en uit bet pont A bdchryft men met eene-

onbepaalde opening der pafler , de quadrant-boog D E, welkers omtrek men

verdeelt in zo veel gelyke deelen, meer een , als men zich voortelt fpanten

te befchryven, zonder het grootfte fpant, en 't randlbenhout 'er onder te be-

grypen ; uit het middelpunt A tot al de deelpunten trekt men de flxaalen

ï» 2 » 3» 4» 5 » ^» 7 » ^' 9 * die de fpanten verbeelden , hebbende dezel-

ve nummers; eindelyk verlengt men de lootlyn C A, willekeurig na F.

4*. Neemt men de lengte van de fent der fnydingen a b , Fig. i , die

men brengt aan de quadrant op de lootlyn A C, van A in i ,en men merkt

het punt u
5*. Neemt men op de projectie-tekening op de fent der fnydingen a b,

den afftand a c van 't fpant der evenwigthoudinge aan de d'achterfte-

ven, en (tellende een der paflèrpunten op de lyn A B des quadrants, laat

men dat punt glyen tot het ander paffèrpunt de ftraal 6 ontmoet, die het

fpant der evenwigtbouding vertoond : de lengte der lootlyn G i merkt dan

den afftand a c, die men genomen heeft op de fent der fnydingen van de

proje&ie-tekenjDg.

6*. Zoekt men op de lyn A F van het quadrant , het middelpunt H va»

een cirkel , wiens omtrek gaat door't punt i , dat men gemerkt heeft op de

lyn A C, en door het punt i , daar de lootlyn G i, de fefde ftraal fnyt;

uit dit middelpunt H befchryft men het cirkel gedeelte geftippelt i , i, i.

7*. Daar blyft om op de fent der fnydingen overtebrengen de punten

door welke de fpanten gaan moeten, om zulks, neemt men op het quadrant

de lootrechte wydte I L die men op de fent der fnydingen brengt van de

proje&ie-tekening van a in d , en het punt d wyft aan de plaats waar door

het eerfte fpmt moet gaan op decze fenti

Om verwarring in de Figuur te vermeiden, zullen wy het tweede fpant

overflaan , en om het punt te hebben , waar het derde moet doorgaan
,
brengt

men de lootrechte wydte M N, die overeenkomt met de derde ftraal ,op de
fent der fnydingen van de projeftie-tekening, van a in e; het derde fpant

moet de fent fnyden in dit punt e.

8"'. Al de andere verdeelingen van- de fent der fnydingen laaten zich van

gelyken vinden, als mende lootrechte afftand der lyn A B overbrengt, aan

het punt waar de ftraalen , die tot ieder fpant behooren, gefneden zyn door de

gedeelte des cirkels i , i , i.

o*. Om de verdeelingen der andere fenten te hebben werkt men op de

zelfde wysj niette min gaan \vy eenige voorbeelden geeven, en wy verkie-
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zen de tweede tuflcüen-fent f g, die de derde maakt , mede tellende de font

der fnydingen.

10''. Neemt men de wydte f g die men brengt op de Iyn A C des qua-
drants, van A in 3, en men merkt het punt 3.

1 1 . Neemt men noch op de projeclie-tekening de afïland f h van 't rand-
foenhout tot het fefde fpant, die dat der evenwigthoudinge vertoond, en
men brengtze op het quadrant, lootrechtelyk tot de Jyn AB, van O in 3, en
men merkt het punt 3-

12*. Zoekt men op de lyn AF het middelpunt P van een cirkel, wiens
omtrek gaan moet door de punten 3,3,3, ( volgens de 25'' Prop. van Eucl.

3* boek).

13*. Overbrengende op de derde fent al de lootrechte afïlanden der lyn

A B aan de punten waar die boog de flraaien fnyt, zal men de punten heb-

ben door welke de fpantcn de fent moeten fnyden, daar 't hier op aan-

komt : wy zullen ons vergenoegen met een eenige deezer punten aan te wyzen.

14''. Om te weeten. waar door het achdie fpant gaan moet, neemt men

op het quadrant de wydte 4 Q> die men brengt op de projectie-tekening

van f in i, en het achtfte fpant moet gaan door het punt i.

15''. Van gelyken neemt men voor de fent van 't hart op de projeflie-

tekening, de wydte k I, die men brengt op de lyn A G van 't quadrant

van A in 5, en men merkt 't punt 5.

16*. Men neemt noch op de projeélje-tekening , de wydce van k tot 6,

zynde die van 't randfoenhout aan 't fefde fpant , en men brengtze lootrech-

telyk tot de lyn A B van 't quadrant, van R in 5.

17*. Zoekt men op de lyn A F een middelpunt S, van een cirkel wiens

omtrek gaat door de punten 5, 5, 5.

18*. Overbrengende op de fent der fnydingen de lootrechte afïlanden

van de lyn AB, aan de punten waar de boog-5, 5, 5, de draaien fnyt,

zal men al de punten kennen door w.lke de fpanten gaan moeten tot de

fent van 't hart.

jo*. Men werktvan gelyken voor de verkleining dervoorfpanten , dat is te

zeggen , dat men een quadrant maakt , Fig. 3 , welk men verdeeld in zo veel

deelen als men voorfpanten wil verheffen; vervolgens brengt men de lengte

der fenten op de lootrechte T V : zo ook brengt men den aftand der voortle-

ven aan't vierde fpant (het geen dat der evenwigthoudinge van voren is ) van

de waterpafle T Y aan de ilraal 4; men zoekt op TX het middelpunt van

een cirkel wiens omtrek gaat door de punten die men komt te merken , en

einderyk brengt men op de fenten over, al de afftaoden der lyn T Y aan

de punten daar de flraakn gefneeden zyn door de cirkelboog, en men heeft

Mm 3. mot-
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met zeer veel nauwkeurigheid de punten door welke de fpanten gaan moeten

op ieder fent; en meer valt 'er niet te verrichten als de inhouten te befchry-

ven , zo als men het reeds heeft verklaart.

AANMERKING.
De manier van verkleining die wy koomon te verklaaren, is niet dien-

ftig noch verftaanbaar als voor zulken welke reeds eenen zeekeren voort-

gang gemaakt hebben in de werkdadige oeffening; daarom is het, dat wy

ons vergenoegt hebben met dezelve te vertoonen op eene wyze die alge-

meen is, reekenende dat zylieden,die deeze manier willen aanneemen, in

ftaat zullen zyn om te voltooien dat door ons is overgeflagen ; dat zy by

voorbeeld een loeffpant weecen temaaken, of deflelfs omtrek kunnen be-

fchryven. Zo ondertuflehen dit artikel eenige verlegentheid mocht verocr-

zaaken, is het moogelyk om 'cr zich van te ontrekken, maakende het ach-

terfte door de voorgaande manier (der driehoeken): om te hebben het fpant

der achterfte evenwigthoudingen zal men het vervolgens overbrengen tot

het voorfte, werkende zo als verklaart is in deeze tweede manier van ver-

kleining; men zal die verkleining voltooien door het quadrant, gelyk men

komt te zien, het geen zeer voordeelig zal zyn, naardien het voorde ge-

deelte veel moeiëlyker te verkleinen is, als het gedeelte van achteren.

Ik heb reeds verwittigt dat ik veel meer andere wyzen van verkleining

konde voortbrengen , raaar ik zal dezelve verzwygen , om eene verhande-

ling niet onmaatig te vergrooten , die ik voorzie reeds uitgebreid genoeg te

zullen zyn; dus gaa ik over toe ile waterpafiê tekeningen, na alvorens te

hebben bekent gemaakt, dat men in de verhandeling der Scheepvaart van

den Heer Bouguer kan vinden eene andere wyze van verkleining, die men
gemeenelyk noemt itor Je bolligheid der boegen.

VYFDE
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VYFDE HOOFDSTUK.
Van de Waterpaffe-Tekemngen , en by gelegentheid van de Wa-

terlynen en Senten die men vertoond op de Verbeffings-

tekening en die der Projedie.

Wv hebben io de voorgaande Hoofdtakken reeds gelegendheid gehad

te fpreeken van de lynen , die de Scheeps Timmerlieden noemen de waterly-

nen, en van die, welke zy de fenten heeten; fchoon deeze twee foorten

van lynen krom zyn , nochtans zynze in de verheffing en projectie- teken in-

gen vertoond door rechte lynen, die niet dan haare projectie op die teke-

ningen aanwyzen ; kunnende haare waterpafle kromte niet dan op de water-

païïe tekening befchreven worden, het geen te doen ftaat in dit Hoofdftuk:

maar nu gaan wy verklaaren het geene dat de waterlynen betreft, en vervol-

gens zullen wy handelen van de fenten.

L
Van de Waterlynen.

\Vy hebben reeds gezegt dat de waterlyn het meeft verheven , is die,

welke men noemt, de waterlyn van 't geladen Schip, daar 't water zelf be-

, fchreven wordt op den omtrek van *t Schip, geftelc inzyne waterdragt en.

gereed om zee te kiefen.
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Vooronderftellen wy dan dat men, neemende het [water voor ryè\ eene

iwartc lyn trekt geheel rontom het Schip , deeze lyn die zich onderfchei-

den zal van het levenddeel dat wit is, zal de waterlyn het meeft verheven

zyn , of die men de waterlyn hiet van 't geladen Schip.

Het is klaar dat, zo men het Schip ontlaad van een gedeelte zyner lading,

bewaarendc fteeu dezelve fticrlaftigheid , of 't zelve verfchil der waterdragt

van voren en van achteren , bet Schip dus verligt van een gedeelte der

zwaarte die het in 't water drukte, zich verheffen zal boven 't water, en

dat de voorige door het water befchrevene waterlyn niet meer ftrooken zal

met de waterpaffe oppervlakte der vloeiftoffe; dus kan men met de water-

paffe oppervlakte te volgen op het levendded eene andere zwarte lyn trek-

ken, of eene tweede waterlyn die evenwydig zal zyn aan de eerfte, maar

laagcr, in evenredigheid der zwaarte waarvan men 't Schip heeft ontlaft.

Men bcgrypt dan dat wanneer men een Schip trapswyze ontlaad , zo

veel waterlynen op zyn levenddeel befchryven kan als men chenftig oordeeld,

behoudens dat men bedacht zy de ftierlaftigheid van bet Schip niet te ver-

anderen, waaruit men befluiten kan dat al de lynen, die men evenwydig

aan de waterlyn van 't geladen Schip op 2ynen bodem heeft befchreven,

zelfs zo veele waterlynen zyn j dus zyn Ni, Md, ab, evenwydig Tv, (in

Plaat XVIII. Fig. i.) van dc projectie-tekening , en kx, f t, qr, even-

-nvydig TZ waterlyn van 't gdaaden Schip in de verheffing-tekening, allen

waterlynen , die men vermeerderen kan zo veel men wil.

Om zich een denkbeeld te maaken van de vertooning deezer waterlynen

op de vcrfchillende tekeningen , moet men zich verbeelden een Schip op
ftapel gezet, wiens grondvlakte nauwkeurig waterpas is, en dat men het

vérfch'd zyncr waterdragt net zo plaatlt, als of het al vlot lag en gereed was

om zeyl te gaan ; zo men dan op deflclfs levendedeel.dat wit is, lynen trekt

evenwydig aan de lp der uitwatering, zyn dit allen waterlynen.

Ziet bet Verbeelden wy ons dat de befchouwcr zich een twintigtafl \*an toifet

Vignet (zyode ieder toi/e 6 franfche voeten) verplaatft van 't Schip, in eene

recht uit verlengde lyn van de kieL In dien ftand zullen de zwarte water-

pafle lynen , die men getrokken heeft op het levendedeel van 't Schip, hem
als rechte lynen voorkomen , fchoonze inderdaad krom zyn , omdat men niet

dan de projectie van dceze lynen ziet op een tekening daar het Schip aan de

grootfte fpant lootrecht op de kiel is doorfneden.

Men bcgrypt dan waarom (Plaat XVIII. Fig. i. proje&ie-tekening)

de waterlynen TU, Ni, Md, ab, rechte lyiicn zyn, fchoon de water-

lynen inderdaad krom zyn.

Zo
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Zo den befchouwer zich nochmaals een twintigtal van toifes vcrwydert
Zict het

van 't Schip, maar in eene plaatfing lootrecht aan de kiel , invoege dat Vignet

hy de geheele lengte van 'c Schip ziet, zullen hem de zwarte lynen noch Hoo,b6-

recht fchynen , om dat hy niet dan de projectie zal gewaar worden der wa
terlynen op een vlak dat men zich verbeelden moet verheven te zyn loot-

recht op de kiel in den grooten as van 't Schip.

Om deeze reden is het (Fig. 2, in de verheffings-tekening) dat de lynen

TZ,kx,ft,qr, recht zyn, fchoon zy kromme lynen vertoonen.

Maar zo men denzdven befchouwer verbeeld geplaatft te zyn onder den 7^ fet

as van 't Schip, tot eene zekere diepte en in eenen ftand lootrecht aan Vignet

de grondtekening, en dat hy het levende deel van omlaag naar omhoog Ho°"

aan ziet, alsdan zal hy de waterpafTë kromte der waterlynen gewaar wor-

den, welkers omtrek zich projecteeren zal op een tekening die men zich

verbeelden moec gemaakt te zyn door de waterlyn het Schip geladen zynde;

het is deeze projectie , die voorgeftek moet worden , op de waterpa(Ie

-

tekening, en die gefchikt is, om den omtrek der waterlynen kenbaar te

maaken.

Wy hebben in het derde Hoofdftuk verklaart, hoe men dc waterlynen be-

jchryven moet op de projectie-tekening, dus blyft ons niet meer , dan aan te

wyzen door welke manier men dezelve moet overbrengen op de verheffingi-

tekening en op de waterpaffe-tekening.

1 l

Manier rat de fVattrb/ntn te befebrytun op de Ferbeffings tekening.

N^Eemt Plaat XVIII. op de projectie-tekening , Fig. r, de lootrechte

afftand Ui van de waterlyn het Schip geladen, tot de derde waterlyn;

brengtze op de verheffings-tekening van T in k, en van Z in x, en trekt

de lyn kx; dit zal de derde waterlyn zyn , die op de projectie-tekening ver.

toond is door de lyn Ni.

Neemt van gelyken op de projectie-tekening de lootrechte afftand Ud
van de waterlyn , het Schip geladen, tot de tweede waterlyn , en brengtze

op de verheffings-tekening van T in f, en van Z in t; trekt dan de lyn

ft, die zyn zal de tweede waterlyn, vertoond op de projectie-tekening

door de lyn Md.
Eindelyk neemt op de projectie-tekening de lootrechte afftand Ub, van

de waterlyn, het Schip geladen, tot de eerfte waterlyn, en brengtze op de

Nj
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verheffings-tekening van T inq, en van Z in r, de lyn qr zal de eerde

waterlyn zyn, die vertoond i* op de projectie-tekening door de lyn ab.

AANMERKING.
Men ontdekt op Plaat XVIII, de overeenkomft der waterlynen van de

verheffings-tekening met die der projectie-tekening, naardien de eenen maar

dc verlenging is van de anderen. Dit zy genoeg gezegt van de waterlynen

der verheffings-tekening; het is tyd te verklaren hoe men werken moet om
de kromte te vertoonen van die zelfde lynen op de waterpafle-tekening.

r i r.

Manier om de Waterlynen Pt btfebryven op de fVaterpaJJi-tcktning.

D£ tekeningen die de kromte der waterlynen geeven zyn waterpas ,

en zy vertoonen waterpa/Te doorfnydingen van het levenddeel genomen
op verfchillende hoogtens ; dus de eerde waterlyn , die op de projectie-

tekening vertoond is door de lyn ab, en op de verheffings-tekening door

de lyn qr, is op de waterpaJTe-tekerüng verwond door de kromme G H I,

Fig. 3.

De tweede waterlyn , die vertoond is op de projectie-tekening door de lyn

Md, en op de verheffings-tekening door de rechte lyn f t, is vertoond op

de waterpafle-tekening door de kromme KLM.
Van gelyken de derde waterlyn Ni, van de projectie-tekening, en dx

van de verheffings-tekening, beantwoord aan de kromme NOP van de

waterpafle-tekening.

Eindelyk de lynen TU, van de projectie-tekening, en yZ der verheffings-

tekening, beantwoorden aan de kromme QRS van de waterpafle-tekening.

Neemt op de projectie-tekening de helft der dikte van de achtersteven;

brengtze op de lyn A c van de waterpafle-tekening van A in a, en van dit

punt a trekt evenwydig aan A B eene lyn as, van omtrent j of 6 voeten.

Brengt dezelve wydte op de lyn B D van B in e, en trekt uit e eene

lyn e J, ook ter lengte van 5 of 6 voeten, evenwydig aan A B.

Door de punten q, f, u, y, Fig. 2, waar de waterlynen van de verhef-

fings-tekening de achterfteven raaken, Iaat vallen de ïootlynen q G, fK,

uN, yQ, die de lyn A B, fnyden tuflehen A en b.

Door al de punten r, t, x, Z, waar de waterlynen de fponning der voor*

fteven raaken, trekt de Ïootlynen rl, tM, xP, ZS, die de Jyn AB,
feyden tuffchen Beo d. . De
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De ponten b, d, Wonen waar de kromme GHI moet eindigen, die op
de waterpafle-tekening aanwyft de gedaante der eer (te waterlyn, venoond
op de projeOie-cekening, door de lyn ab, en op de verheffings-tekening

door de ryn qr.

Het b in de ponten 1, k der waterpafle-tekening dat eindigen moet de
kromme K L M, die de* gedaante geeft van de tweede waterlyn

, op de

projectie-tekening vertoond door de lyn Md, en op de verheffings-tekening

door de lyn ft.

De punten g, h
,
wyzen aan waar eindigen moet de kromme NOP, die

de gedaante geeft van de derde waterlyn, verbeeld op de proje&ie-teke-

ning door de rechte N i en op de verheffings-tekening door de lyn u x.

Eindelyk de punten t, u, merken het uitterlte der kromme Q^R S, die

de gedaante geeft der vierde waterlyn, die men noemt de lyn der lading, of

de waterlyn , bet Schip geladen , of de bomenjle waterlyn ; deeze lyn wordt ver-

toond op de projectie-tekening, door de lyn TU, en op de verheffings-te-

kening door de rechte lyn y Z.

Nu moet men noch vinden de toegepafte der kromme GHI, eerde wa-

terlyn, befchreven ia de rechthoekige raam ABcD, Fig. 3.

Stek op de eerfte waterlyn der projeélie-iekening , een pafTerbeen aan 1
punt I, daar de lyn van 't midden A B gefneden ij door de eerfte waterlyn

ab ; neemt de wydte van 't punt I tot 't punt 9, dit zal de breedte zyn van

hec negende achterfpant ; dus behoudende deeze opening
,
brengtze over in

dc rechthoekige raam A BcD op het negende fpant verlengt van r in s,

en merkt het punt i.

Neemt noch op de projectie-tekening en op de lyn a b, de wydte van I

tot 8, en brengtze in de rechthoekige raam ABcD op het achtfte fpant

verlengt van p in q , en merkt het punt q.

Stellende altoos eene punt der paffcr op I, (inde projectie-tekening), en

vervolgt met het neemen dtr breedte van ieder fpant tot de eerfte waterlyn

a b, omze te brengen in de raam ABcD op de verlengde fpanten die met

baar overeen koomen , zo zult gy de ordeotelyk toegepafte der kromme

C H I, hebben van de achterfteven af tot aan het grootfte fpant.

Zo men op de eerfte waterlyn der projectie-tekening neemt de wydte van 't

punt I , aan het eerfte fpant van voren , omze te brengen in de raam ABcD,
op het eerfte fpant van voren verlengt van W in T, heeft men de toegepafte

der kromme GHI, in die plaats; en vervolgende met het neemen op de

waterlyn a b, de afftanden tmTchen 't punt I en de andere voorfpanten omze

te brengen in de raam ABcD op de verlengde lyneo der fpanten die met
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haar overeen koameo, zal men al de toegepafte hebben der kromme Gfll » ,

dus om de nette afbeelding te hebben van deeze eerfte waterlyn, valt 'er

niets meer te doen als door al de uiteinden» deezer toegepaile oenc krom-

me te trekken die zich eindigen aan de punten G L
Op eene zelfde wyze zal men al de toegepaile vinden , van de tweede

waterlyn KLM, neemende op de tweede watérjyn Md, van de pro-

jectie -tekening , de breedtens van ieder fpant, omze te brengen inde

raam ABcD, op de verlengde fpanten die met haar overeen komende

ayn; dus, om een voorbeeld te geeven, zal men op de tweede waterlyn

der projectie -tekening necmen den afltand der lyn van 't midden tot het

negende fpant van achteren» die men brengen zal in de raam A B c D-,

op de verlenging van het negende fpant, van gelyken zal zich de breedte

van het achtile fpant van achteren tot de tweede, waterlyn brengen in de

raam A B c D, op de verlenging van het achtfte fpant, en zo vervolgens

tot aan 't oorfpant: eindelyk zal men de kromme KLM trekken, die gaan

zal door al de eindens der toegepafte, en zich bepaalen zullen aan de pun-

ten K en M.
De toegepafte van de derde en vierde waterlyn laaten zich vinden ais

de voorgaande; maar het fchildt van 't achterwerk verhindert datzy zich

gaan eindigen op de achterfteven: zie hier hoe men werken moet om de

punten te vinden en waar dezelve moeten eindigen..

Voor de derde waterlyn zal men uit bet punt u
, (verheffings-tekening)

daar 't randfoenhout is gefneeden door de derde waterlyn, eene evenwydige

trekken aan de lootlyn CA der achterfteven ; dat is te zeggen,. dat men de

rechte uN evenwydig zal trekken aan CA, en dezelve verlengen van g in

N, maakende g N gejyk aan Ec, die op de projectie-tekening den afltand

merkt der lyn van 't midden, aan het punt der doorfnyding van 't rand-

foenhout door de derde waterlyn, en het puntN aal het uitterfte einde zyn

van de derde waterlyn van achteren.

Tot hier toe hebben wy den ganfehen omtrek der waterlyn gevonden,

uitgezonden die van 't plat der fpiegel gN, om dit gedeelte te befchryven

zo zy op de verheffings-tekening genomen den afltand k e, zynde die van

de lootlyn der achterfteven tot aan de fponning der achterfteven
, brengt

die afftand k e in de raam op de halve dikte der achterfteven van a in g^
en trekt de rechte Ng, die bet plat der fpiegel zal geeven , tot de derde

waterlyn.

De toegepafte van deeze waterlynen vinden zich als wy verklaart heb-

ben vont de eerfte, en eindigen zich naar voren aan 't punt P.

Voor
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Voor de vierde waterlyn moet men van 't pont y , ( verhemnga-tekening,)

daar de lyn van 't randfoenhout de waterlyn in lading ontmoet en fnyt, eene

evenwydige trekken aan de looüyn der achterfteven , en dezelve verlengen

aan gcene zyde van de lyn AB, van de raam A B c D. Neemt vervol-

gens op de projectie- tekening den afftand van 't punt t , midden van 't

Schip, aan 't punt Z daar het randfoenhout de waterlyn in lading fnyt, en
brengt met de pafler die opening in de raam van 1 in Q op de evenwydige
aan de lootlyn der achterbleven die men komt te befchryven, het geen

aanwyft op die evenwydige het punt waar van daan de kromte beginnen

moet der waterlyn in lading. Eindelyk moet men op de verheffings-ceke-

ning de wydce TV neemen van de fponning der achterüeven tothaare

lootlyn , en dezelve brengen in de raam van 't punt a, genomen op die loot-

lyn , tot aan 't punt z, verwydert van A fi ter halve dikte van de achter-

üeven, en men zal trekken de rechte xQ, die zich zal vervoegen met de

uiterfte eindens van de vierde waterlyn; deeze lyn xQ_vertoond het plat van

het fchildt of de fpiegel.

I V.

Van de Senten.

hebben al gelegentheid gehadt om van de fenten te fpreeken , en daar'

ter plaatfe gezegt.

i°. Dat de fenten latten zyn van dun hout die de Schccps Timmerlieden

fpykeren op de fpanten wieni omtrek zy befchreven hebben volgens de ma-

nieren die wy hebben voorgeftelt in 't vierde Hoofdftuk: deeze latten ver-

lengen zich van de voortleven tot aan de achterfteven , maakende eene foort

van banden die het ganfche Schip omfingelen.

a°. Dat de fent, die tot het meed gezwollen deel van 't Schip behoord , zo-

danig als m n P van de verheffings-tekening Plaat XVIII, genaamd wordt,

de fent vën't bm (•); dat de allerlaagfte fent K f g.die zich bepaalt op de

voor -en achterfteven tot de hoogte der fnydingen , en tegen over het

grootfte fpant van de verheffing van 't grootfte buikfluk, genoemt wordt

de fent der fnydingen. Tuffchen deeze twee fenten plaatft men 'er drie,

vier, of een grooter getal, zodanig als hal, die men tuffchen - fenten

noemt.

3?. Wy
(*) Wy hebbe dene fent altoo» de fent vtn bethtrt genoemt, mut op I

fen Doemt men die , dc ftiook , fckeciftrook . ook wel dc fcbeerfar.g.



«40 WATERPASSE'TEKENJNG , &c. FOOR EEN

g°. Wy hebben aangemerkt dat , wanneer die feuten wel bdberd zyn,

zy alle met elkander een foort van model of vorm aitmaaken , waar van de in-

wendige omtrek de Figuur aanwyft die men aan de inhouten moet geeven

die men dt vervulboattn noemt, en die geplastft moeten ryn tuflehen vafte

fpanten, waarvan den omtrek op eene reegelmaatige wyze U befchreven.

4°. Het is goed aantemerken dat , wanneer de Schepen gene kromte

hadden als in den vaterpaffen zin, zo zy van gedaante wjaren ala twee hoe-

ken tegen overgeflek door haarc voetfteunen, de lènten zouden dan even

als de warerlynen niet meer als eene waterpafle kromte hebben ; maar om
dat de gedaante van den bodem der Schepen nadert tot die van een gekor-

te kegel of kegelachtig lichaam , en de Tenten eene zekere breedte hebben

,

kan men die niet net voegen op die kegelachtige vlakte zonder haar eene

dobbelde kromte te doen neemen," te weeten eene in den waterpaflen zin,

Ci d'andere in den lootrechten ain, invoege dat delootrechte kromte toe*

neemt in 't naderen tot de voortleven en noch meer in't naderen tot d'ach*

ter(leven.

Het is klaarblykclyk dat de Tenten zich van den as des Schip» zo vee] te

meer verwyderen , hoe meerzy naderen tot het grootfte Tpant, dat het meert

gezwollen deel is van bet levend werk , en men begrypt dat die zwelling

haare waterpafle kromte moet veroorzaaken.

Uitdeeze twee kromtens volgt, dac de Tenten zich onder verTchillende

gezicht punten moeten vertoonen , in de verfchillende tekeningen die men
maakt van een zelfde Schip: om dit verrtaanbaar te maaken onderftellen wy
dat op het levend deel van een Schip, het geen men zich verbeelden moet

op ftapel te ftaan op een wel waterpafle vlakte in die zelve plaats of geftelt-

heid als het in zee moet hebben, men fpykert zwart geverfde fenten, omze

beter van het levenddeel , dat wit is, te ooderfcheiden.

7.iet r.«t Zo een befebouwer zich plaatft tegen over de voortleven op eene lyn die

Hooi". ? net verlengde van de kiel zy, zal hy niet gewaar worden dan de projectie

der Tenten op het vlak van het grootfte fpant, en de waterpafle kromte der

fenten zal weinig merkbaar zyn : om decze reden is het dat men dezelve op de

projeftie-tekening door rechte lynen vertoond, uitgezonden: de fent van 't

Kart, daar men geroeenlyk de kromte van tekent. Men konde het zelve

doen voor de andere fenten , maar om dat haare krom» weinig merkbaar is,

acht men 't onnodig omze te vertoonen.

In de ftandplaats die wy onderfielt hebben voor den befchouwer, ontdekt

hy een gedeelte van de lootrechte kromte der fenten , hy ziet datze zich van

het grootfte Tpant tot aan de voortleven geduuriglyk verheffen ; het geen
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verpligt om de fatten, op de projectie-tekening, te merken door fchuinfe

Jynen, die op het grootfle fpant eindigen aan 't punt daar dit fpant it door*

meden van da Tenten, en op de voortleven aan 't punt daar de fenten koo-

men te eindigen. De fchuioaheid der lynen, die de (enten venconen op de
projectie-tekening, fpruit dan uit de lootrechte kromte der fenten die men
niet als met weinig nauwkeurigheid merkt, want het is aeker datze niet ver.

toond moeiten worden door rechte lynen , maar door lynen die een weinig

krom zyn. De aanmerking die wy koomen te maaken voor het gedeelte der

fenten dat men ontdekt met zich naar voren te plaatfen, heeft zyn toepaf-

fmg voor het ander gedeelte der zelve Tenten, die men ziet met zich naar

achteren te plaarTen in het verlengde der kiel ; en alzo wy breedvoerig van

de fenten gefprooken hebben, zodanig al* men dezelve gewaar wordt op
de projectie -tekening, zullen wy ons niet verder inlaatcn over het gene

haar aanbelangt.

Zo de befchouwer van (randplaats verandert, om zich lootrechtelyk aan

de kiel te (lellen, zal hy de projectie der fenten ontdekken op een tekening

die men zich verbeelden moet lootrechtelyk verheven te zyn op de lengte

der kiel, als dan zal hy de waterpafle kromte der fenten niet gewaar wor-

den, maar hy zal haare lootrechte kromte zien, zo als zy verbeeld ii op de

verheffing*- tekening.

Om een denkbeeld te gceven van de overeenkomd die 'er is tuflehen die

lynen, befchreven op de verhefEngs-tekening, en die, welke fenten verbeel-

den op de projectie-tekening , moet men met een pafler op de projectie-

tekening, neemen de lootrechte afltand der punten daar de fenten door de

fpantcn gefneden zyn, tot de lyn van het verfchil der waterdragt, en dezelve

overbrengen op de verheffings-tekening aan de overeenkoomende punten,

dat is te zeggen, aan de punten daar dezelve fenten doocfneden zyn door

dezelve fpanten , want men zal zien dat die overeenkoomende punten even-

gelykelyk vcrwydert zyn van de lp van het verfchil der waterdragt op de

verheffings-tekening gelyk als op de projectie-tekening.

Zo men zich verbeeld het oog des befchouwers overgebragt , zeer hoog-

boven het Schip in eenc lyn die lootrecht (raat op het midden der kiel.

op dat hy het Schip befchouwe, gelyk men zegt, volgens het zien der vo-

gelen , als dan zal hy de projeöie der fenten ontdekken op het vlak van deo-

grond die onder het Schip is, en hy zal de waterpafle kromte der (enten;

zien; maar de lootrechte kromte zal niet meer te voorfchyn koomen ; het

>
welke

Oma



t43 WATERPASSE-TEKENING, &c. FOOR EEN
Plaat t8. Om te doen begrygen de overeenkomt die 'er is tuflchen deeze krommen
Fl* ,&4,

der waterpaffe-tekemng, en de lynen die de fenten vertoonen op de projec-

tie-tekening , zal het genoeg zyn ce doen aanmerken dat de kromte der fen-

ten van de waterpaiTe-tekening, fpruit uit de vermeerdering der lengte van

haarc toegcpaften , of uit de grootfte afftand die 'er is van een vlak dat men

zich verbeelden moet verheven te zyn op de kiel tot de kromme: nu dit is

de opening der inhoutep die geftadig vermeerderende van de uitterftens

van 't Schip af tot aan het grootfte fpant , en de lengte der toegepafte

geeft; dus uit de punten, waar de fenten de fpanten fnyden, lootlynen la-

tende vallen op de lyn van 't midden in de projeclie-tekening, zo zal de

lengte deezer lootlynen de opening der fent geeven tegen over ieder over-»

eenkomftig fpant; dit zal verftaanbaar worden zo men de lengte der loot-

lynen van de projectie-tekening brengt op dezelfde fent en op het zelfde

fpant van de waterpafle-tekening der fenten.

Men kan noch verbeelden dat het oog des befchouwers geplaatft is in een

vlak fchuyns aan het waterpas, bepaalt door de kromte van een fent; dat

is te zeggen , hebbende veronderftelt een vlak , gaande door de boovekant

van een fent, en 't geen zich gaat bepaaten tot een vlak lootrecht ver-

heven op de kiel , het vlak der fent zal neigende zyn aan 't waterpas, zo

als het de fenten fchynen op de projectie- tekening: nu, indien het oog des

befchoawers geplaaft zy in het vlak dat wy koomen te verbeelden , en naar

de zyde van de groote Scheeps as , zal de kromte niet meer gelykformig

zyn aan die gene , welke wy vertoond hebben op de verfchillcnde tekenin-

gen , maar aan die , welke men ziet op het vlak der fchuinfe fenten.

Doordien men in dat gezigtpunt, op eenmaal te gelyk niet meer dan

eene ient kan ontdekken , is men gehouden zo veele afzonderlyke tekenin-

gen te tnaaken als men fenten vertoonen wil.

PUtt 19 ^m tt ^oen ^"TP01 ^e overeenkomft die 'er is tuflchen de kromte der

Fig. i.
*
fchuinfe fenten, en de lynen, die de fenten Terbeektenop de projectie-teke-

ning, zal 't genoeg zyn te doen aanmerken dat de toegepafte deezer krom-

men gelyk zyn aan de afftanden die 'er zyn in de projectie-tekening van de

lyn van 't midden tot het fnypnnt der fenten door de inhouten, neemende

die afftanden fchumsachtig af, of volgend de richting der fenten van de

projectie - tekening.

Na een denkbeeld te hebben gegeeven van de Overeenkomft der ly-

nen die de fenten vertoonen op de verfcniUende tekeningen, moet men
cenc manier geeven om dezelve te befchryven ; en^alzo wy breedvoerig ge-

fsrooken hebben van de fenten die vertoond zyn op de proje8ie-tekening,

Digitized by Google



SCHIP VOERENDE 70 STUKKEN KJNON. *43

wy tra verklaareo hoe men die befchryven moet op de verheffing!-

v.

De Senten te befcbryvtn op ie Verbeffings tekening.

Y hebben gezegt dat , om te weeten waar de Tenten gaan moeten op
de lynen die de fpanten vertoonen in de verheffings-tekening , of om op die

tekening te befchryven den lootrechten omtrek der fenten , men moet nee-

men op de projectie-tekening den afftand van de fnypunten der fpanten

,

door de inhouten, tot de eerfte waterlyn, cn dat men dien afftand brengea

moet op de lynen die de fpanten vertoonen in de verheffings-tekening j

maar om dit klaarder te maaken , moet men een voorbeeld geeven.

Om op de verheffings-tekening, Plaat 18, te befchryven de fent der fny.

dingen K f N, zal men op de projectic-teekening neemen de lootrcchteaf-

ftand van B tot de eerfte waterlyn, en dezelve brengen op de verheffings-

tekening van S in G , en het punt G zal dc plaats merken waar de fent

der fnydingen gaan moet op het negende fpant.

Van gelyken zal men op de projectie-tekening neemen de lootrechte af-

ftand van D tot de eerfte waterlyn , en die brengen op de verheffings-teke-

ning van I in U, en U zal noch een punt zyn deur welk gaan moet dc

eerfte fent.

Het is klaar, na op dezelve wyze gewerkt te hebben op al de punten

waarde eerfte fent de inhouten ontmoet in de projectie-tekening, om dez,!-

ve over te brengen op de lynen die dezelfde inhouten aanwyzen in de ver-

heffings-tekening, dat 'er niets overblyft om de eerfte fent te befchryven,

als een kromme te doen gaan door de punten G , U , &c.

De andere fenten befchryven zich van gelyken met op de projectie- te-

kening te neemen de lootrechte afftand van '1 punt waar de fenten dc in-

houten ontmoeten tot de eerfte waterlyn a b ,om dezelve over te brengen op

de verheffings-tekening boven dezelfde waterlyn
, q r

,
op dc lynen die de

overeenkomftige fpanten betekenen.

Men kan in 't voorby gaan aanmerken, dat de eerPc fent der projectie-

tekening zich vermengt met de eerfte waterlyn in een punt .1 op \ut grootfte

fpant , en dat insgelyks op de verheffings-tekening, dc eerfte fent K f g , en

de eerfte waterlyn q r , zich ia een gemeen punt f raaken op de iyn die het

grootfte fpant verbeeld.

Oo Mes
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Men kan de fencen op do verheffings-teketting noch door eene andere

manier befchryven , die wy in weinig woorden gaan verklaaren ; ttn rüttt

einde ooderftellen wy dat men op de verheffings-tekening Fig. 2, getrok-

ken heeft de loot lynen iP, NM aan de lyn die het grootfte fpant ver-

toond, gelyk wy het verklaaren zulien als wy in 't vervolg van de fcbuinfc

fenten moeten fpreeken.

Nu moet men (projectie -tekening) van de fnypnnten der mallen door

de fent der fnydingen a m , tot de lyn van 't midden AB, trekken de loot-

lynen B r, DG, «Sec. ook moet men de fent a m verlengen tot aan p , en

aeemende op de lyn van het midden de wydte p r, om dezelve te brengen

op het negende fpant van 9 in G , aal men bet punt G hebben , xo aht

door de eerfte manier, van gelyken neemende op de lyn van 't midden in.

de projectie • tekening de wydte pG, en dezelve voorbrengende op het

achtftefpant der verheffing* tekening, van 8 in ü,zo heeft men het punt U.

Men vindt eveneens al de punten der kromme K f g van de verheffings-

tekening, zo als door de voorgaande manier, hebbende deeze het voordeel,

van wat klaarder te zyn , maar dë andere is gemakkeiyker.

WY zullen beginnen met de fent van 't hart die de vierde is in de

Fig. 3, van Plaat XVI II.

Deeze fent geeft de buitenlte omtrek van 't Schip , en men heeft de ge-

woonte om die te befchryven als de andere waterpaflê fenten in een recht-

hoekige raam A BcD, gelykfermig aan die in welke men vertoond heeft

den waterpafTen omtrek der waterlynen.

Deeze ïent van 't hart is verbeeld door de kromme bCe: dé toegepaften

deezer kromme zyn waterpas genomen opdeevenwydige begreepen tuffchen

de grootfte balk en de hekbalk van de projectie-tekening.

De lengte der hekbalk van de projectie-tekening , brengt zich op deloot-

lyn xb van de raam A BcD.
De negende evcnwydige der projectie-tekening die zich moet uidlrekken

van de lyn van 't midden af tot aan 't negende fpant , brengt zich op de lyn

die't negende fpant verbeeld in de raam A BcD van s in s, en zo ver-

volgens, 20 wel naar achteren als naar voren ; het gene de toegepaften zal

V I.

De StrJen te befebryotn op ie ffattTpaJJi-tekening.

gee-

1
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geeven van de kromme b C e , die de vierde Tent verbeeld, en den buiten-

ften omtrek van 'c Schip tot de plaats van 't hart.

Om den: omtrek der Tent van *t hart te voltooien , moet men op dc watec-

pafle-tekcning merktekenen de waterpafle bocht van de hekbalk; hier om
zal men op de verheffings-tekening tegen over de hekbalk aeemen den af-

ftand Bd der lootiyn van de achterfteven op de buytcnkant van de hekbalk,

en men zal die brengen op de lyn AB van de raam ABcD van A in £.

Vervolgens zal men de kromme b Ce na goetdunken verlengen tot voorby

bet punt b.

Eindelyk zal men op de verheffings-tekening neemen den afltand L H
van de lootiyn der achterfteven aan het eindt der hekbalk, om die te bren-

gen in de raam ABcD van n, lootiyn der achterfteven in m , en door de

punten E m zal men haaien eene lyn een weinig krom Em, die de water-

paffe bocht der hekbalk zal uitdrukken.

Men heeft de andere waterpaffe fenten befchreeven in de eerfte Fig. yaa

Plaat XIX om de verwarring der letters te vermeiden : de Scheeps Tim-

merlieden hebben nochtans de gewoonte omze in dezelve raam te verwonen

daar de waterlynen zyn,en, om deeze twee foorten van krommen te onder-

fcheiden ,
Hippelen zy dc fenten of wel merken die in 't rood. Wanneer

men een afzonderlyke tekening wil oiaaken befchryft men een raam LNoP
die voor lengte heeft die van 't Schip, en voor breedte de halve lengte der

grootfte balk ; men verdeelt deeze raam in zyne lengte door zo veel lootly-

nen als men fpanten heeft bcfrhreven op de proje6tie-ttkening , Plaat

XVIH. Fig. 1.

Men neemt vervolgens op de proje£tie- tekening evenwydiglyk aan de

waterlynen den afftand van 't midden der achterfteven aan 't fnypunt van

ieder fent door de fpanten , en men hrengt de oopening van ieder fpant op

de lyn van de waterpallb-cekening die dit fpant verbeeld.

Als de lengte van al de toegepaften gemerkt is op al de lynen die de

fpanten verbeelden van de waterpafle-tekening , befchryft men de kromme

lynen a b , c d, e f die den omtrek gecven der fenten.

Men begrypt dan dat men voor al de fenten , gelyk als voor die van 't

hart, zoude kunnen trekken cvenwydigen aan de waterlynen , die zich zou.

den uitftrekken van dc lyn van 't midden tot aan de punten waar dc fenten

doorfneden zyn door dc fpanten , en als dan zoude de lengte dcezcr lynen

die der toegepaften zyn , die niet meer dan over te brengen zyn op de

lynen der waterpafle-tekening die de overeenkomftige fpanten verbeelden.

Om het plat vaa 't fchildt te hebben is 'er niets nodig als te werken gelyk

Oo 2 m*0-
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men gedaan heeft voor de derde en vierde waterlyn , en men zal de rechten

g c , h e , trekken , die den omtrek der feuten voltooien zullen voor het ge-

deelte van achteren.

Men werkt naar voren zoals men naar achteren heeft gedaan, neemen-

de de opening der voorfte inhouten tegen over de fenten van dat Scheep*

gedeelte, en dezelve overbrengende in de watexpalTe tekening op.de iynea

die de voorde fpanten betekenen.

AANMERKING.
Wanneer men op de evenwydige lynen der waterpaffc tekening de pun.

ten gemerkt heeft, door welke de fenten gaan moeten, wordt 'er niet meet
vereifcht als die fenten te befchryven ; eenige Scheep* Timmerlieden , door

geduurige oeffening zeer bedreven zynde in het maaken van tekeningen

,

befchryven die krommen met een potloot zonder ryè' te gebruiken ; maar al-

zo het moeiêlyk is onize even gelyk te bellieren , bedienen zich de meeften

van een werktuig dat men een boog noemt, zynde een buigzaame ryè, die

men in verfchillende punten haarer lengte met fchroeven dwingt om haar

de kromte te doen neemen die men begeert ; en alzo deeze ryèn krommen
moeten vormen , welke toegepaften hebben even gelyk aan die der fenten

,

zo heeft men 'er van verfchillende grootten* en van meex doktens den eenen

als den andere.

Andere Timmerlieden verkiezen voor die boogen houtc reegel* vaneenen

halven duim dikte, dieaan 't een eindt een vierde duim breed zyn, en aan 't

andereindtwaar de breedte eener linie hebben: de Timmerman laat zich door

iemand t helpen, om te maaken dat deeze regel of ryè' al de punten raakt

die hy op de cvenwydigcn gemerkt heeft, en dan trekt hy zyne krommen.

Met is goet te waarfchouwen dat men op zyn meert niet meer dan de,

helft tx-ner feut te gelyk befchryft
, by voorbeeld van 't randfoenhoat tot

aan het derde fpant; vervolgens befchryft men van het derde fpantnaar ach-

teren, tot het derde fpant naar voren, en men voltooid wat 'er overfcbiel

van dat fpant tut aan het locffpant..

VII.

De Senten te befebryoen op eenfcbumi vlak.

hebben hier voor verklaart wat het isdeeze febuinfe fenten zo als men

dtzeJve ziet Plaat ip, Fig. 2, en wy hebben gezegc dat men geen gewoon.
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te heeft om dezelve te befchryven , om datze noch aan de verheffing»
noch aan de waterpaflc tekeningen voegzaam zynde, men zo veel tekenin-
gen zou dienen te maaken als men fenten vertoonen wil , het geen den ar-

beid onnuttig zoude vermeerderen.

Zo men echter wilde befchryven de krommen die zich maaken door den
omtrek van de fchuinfe vlakte der fenten

, by voorbeeld de kromme die de
eerfte achterfent a m maakt, (projectie-tekening Plaat 18, Fig. 1 ) zal men
die lyn am verlengen tot aan de lyn van 't midden in p, en het punt K in

de verheffings-tekening, Fig. 2 , vertoonende het uiterfte einde van dezelve
{ent der fnydingen , moet zo veel verheven zyn in het vlak aan 't bovenfte

der kiel, als het punt p is verheven in de projectie-tekening.

Men zal dan op dc projectie-tekening met een pafTer neemen den afftand

van 't punt O ( van 't verfchil der waterdragt ) aan 't punt p ( verlenging

van dc fent der fnydingen tot aan dc lyn van 't midden ).

Men zal die opening der pafllr brengen op de verheffings-tekening,. van

dc lyn die 't verfchil der waterdragt merkt tot op dc achterfteven, het

gene geeven zal het punt i, van welk men trekken zal de rechte i P, loot-

recht op de lyn die het grootfte fpant vertoond; men zal die afftand iP in

Plaat 19. Fig. 2 ,
brengen van A in B, cn die lyn A B gclyk aan i P zal dc

as zyn der kromme C E G M.
Men zal op deeze lyn A B zo veel lootlynen laten vallen als 'er fpanten

zyn van de achterneven tot aan het grootfte fpant, den een en ander 'er ia

begrecpen , en deeze lootlynen zullen zo veel den een van den ander ver-

wydert zyn als de fpanten van den ander afftaan, in acht neemendedat de

negende lootlyn van de laarte, die tot de achterfteven behoort, zo veel ver-

wydert zy, als het negende fpant van 't punt K verwydert is in de verhef-

fings-tekening.

Alles dus gefchikt zynde, zal men om de toegepaften te hebben van de

kromme C E G M, op de lyn a p van de projectie-tekening Plaat 18, nee-

men dc wydte p m, die men brengen zal op de lyn A L, Plaat 19 , van>

A in C.

Men zal op de lyn p a van de projectie-tekening neemen de wydte p Bi

en dezelve brengen op de negende lootlyn plaat 19, van li in E.

De wydte p D van de projectie-tekening, brengt zich op de lyn van 'e

achtfte fpant van F in G , en zo vervolgens tot aan de lyn die het grootfte

fpant vertoond zynde BM, die men gelyk maakt aan pa: men heeft dus.

al de toegepaften van dc kromme C E G M , die de gemeene doorfhydingi

Oo 3 it»
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is van 't vlak der eerfte fent roet den omtrek van 't Schip , of de door-

fnyding van 't Schip volgens de fchuinsheid van de eerfte fent.

Men kan aanmerken dat, zo men van de uitterfte einden E, G, &c. van

ieder toegepafte lootlynen trekt tot de lyn A L, zozaldeezelyn A L gedeelt

zyn in gelyke deelen aan de verdeelingen der lyn p a van de projectie-

tekening.

Het overige der kromme M O is ook gemaakt door den omtrek van

het fchuins vlak der Tenten van de voorde fnydingen ; het geen vertoond is

op de projectie-tekening door de lyn b s; maar dit vlak is niet het telve als

dat gene welk de kromme der eerfte fent heeft gegeeven voor het gedeelte

van achteren , het geen betoogt zal zyn als men overweegt dat de lyn p a,

projectie van de fent der fnydingen voor het deel naar achteren , maakt met

a b , eerfte watcrlyn , eenen hoek minder fcherp als den hoek die de lyn

b s, projectie van de fent der fnydingen naar voren , doet met dezelve

lyn ab; maar gelyk deeze twee vlakken het grootfte fpant in het zelve punt

doorfnyden, zalmen de geheele kromme C G £ M O, hebben, fchoon het

deel naar achteren C E G M toegepafte heeft, en een as verfchillende , aan
de toegepafte en den as van de kromme M O van het voorfte gedeelte.

Om de toegepaften te vinden van 't gedeelte van voren , zo neemt op
de projectie-tekening de lengte van de fent der fnydingen b s, brengtzc op
de lyn M B, vlak der fchuinfe fenten , van M in P, van 't plint P
trekt de lootlyn P Q (as van de kromme M O) gelyk aan den afftand

M N , genomen op de verhcfSngs-tekening , trekt vervolgens op die lyn

PQ zo veel lootlynen als 'er fpanten zyn in de tuflchenwydte MN (ver-

heffings-tckening ) cn een meer die overeenkomftig zal zyn aan de voorfte-

ven, en die verwydert zal zyn van haare voorafgaande lootlyn ter zelfde

wydte als het zevende fpant, in de verheffings-tekening , is verwydert van
de voorfteven aan 't punt N.

Brengt over op die lootlynen de toegepaften
, genomen op de lyn b s

(projectie tekening), indezelfde manier als gy gedaan hebt voor het gedeelte

van achteren , en laatendc cene kromme gaan door de uitcindens deezcr

toegepaRen, zo heeft men de begeerde kromme MO. Op cene gelyke

wyze zal men d« kromme van de tweede en derde fent vinden , want al

wat gezegt is geworden voor de eerfte fent zal toepalTelyk zyn op al de

AAN-
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AANMERKING.
Deeze Tenten , die men fchuinfe noemt , dienen om de fchninte te ken-

nen der inhouten ; maar ik zal verklaarcn wat men verftaat door deeze

fchuinte der inhouten.

Daarom moet men zich ieder inhout vertoonen als een vierkant (tuk

houu, dat krom is, en door dcffelfs famenhechting met de kiel een der zy-

den van het Schip uitmaakt: deeze inhouten vervoegen zich inden winkelhaak

opzichtelyk tot de lootrcchte vlakte der kiel.

Maar gelyk het bultende en 't b innende van 't Schip in deffelfs lengte

kromme lyncn maakt, is het klaar dat de wyze van doorfnyding deezer

inhouten , uitgezonden het grootfee fpant , langwerpige ruiten moet maa-
ken ; het is die hoek van de zyden deezer ruiten , den een ten aanzien

van den ander, die men noemt de fchuinte, cn die vereifcht wordt te

vinden.

De Scheeps Timmerlieden vinden dezelve wcrktuiggelykdoor middel van

het geen men een zwey noemt j zy befchryven op het vlak der fchuin-

fe fenten evenwydigc lyncn aan die welke de inhouten vertoonen , en die

'er van verwydert zyn de dikte deezer inhouten , het geen in het tegenwoor-

dig voorbeeld een voet is , vervolgens plaatft men de zwey , ht maniere dat

«en zyner zyden het inliout en dat de andere de fent raakt , zo geeft deeze

zwey de fchuinte van den hoek die men zoekt.

liet is zeker dat al de bekende hoeken ba c Plaat 19. Fig. 2 , die na

het grootfte fpant toe genome worden
,
(lomp zyn , en men noemt deeze uyt-

fchot in 't vette j al de andere hoeken bad, die na de voor-of achterlteve

wyzen, zyn fcherp,en deeze fchuinte hictmen in't magere, om dat men on-

der inhakt, (ziet Fig. 2, op het flfde fpant naar achteren ).

Alzo de dikte van al de inhouten gemaakt zyn door twee diktens van

ftukken , zo onderftheid men die in twee vlakken ; die, welke men het eerft

öp ftapel recht, is voor het deel dat liet grootfte fpant nadert , en zynefbhuin.

te is in 't vette. De fchuinte van lut tweede vlak, dat het voorfte of achter-

fte van 't Schip nadert, moet in 't maagcre of fchraale zyn.

Wy zullen elders zeggen op «<if ays* de bedendaapfebe Scheept Ttmmerlieden

de fckuintens vermeiden, hatende de voor/ponten fibmt of hellende op dt ütl

veLtn.

SESDE.
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SESDE HOOFDSTUK.
Andere manter om de Projectie -en Waterpafle-tekeningen van

een Schip te maaken.

J_VE Scheeps-Timmerlieden die zeer ervaaren zyn in de kunft van ont-

werpen te maaken , volgen cenen ganfch anderen weg, om tekeningen van

een Schip te maaken
,
want, beftiercndc te gelyk hunne tekening van ver-

kleining en hunne waterpafTe tekening der fentcn
,
fpaarcn zy zich veel moei-

ten, en hunne tekeningen zyn daarom niet te minder nauwkeurig.

Wy hebben gedacht deeze manier in een afzonderlyk Hoofdfluk te moeten

befchryven , om dat het onmoogelyk zoude zyn dezelve wel te begrypen
,

zo men gene voorvereifchte kennis verkreegen had ; daarom is het dat wy
die genen , welke lud hebben tot het leeren maaken van Scheeps-tekeningen,

aanraden om zich gemeenzaam te maaken met de manieren die wy verklaart

hebben in het vierde en vyfde Hoofddeel, voor en al eer zy onderncomea

te volgen , die welke wy nu gaan befchryven.

Wanneer men de verheffings- tekening , Plaat 20 ,
gemaakt heeft, en

onder dezelve de rechthoekige raam A B C D , en dat men de fpanttn

heeft gemerkcekent zo als men ziet op Fig. 2 , zo gaat men te werk als

volgt.

Pp I. Te
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L

Tt befcbryve» itSent van 't ban op de Watcrpafft-ttktnmg in de rechthoekige

Raam A B C D. Fig. a.

iP. ^lot men op de projectie-tekening neemen de helft van de dikte

der achter(leven en dezelve brengen van A in E , op de watcrpaiTe-teke-

ning, en trekken de lynE, evenwydig aan AB, die men verlengen zal

tot aan het negende fpant.

2* Aftrekken van de tmTchen wydte A E , de diepte der fponning die -

uitgedrukt is door de geflipte lyn E, evenwydig en gelyk aan de voor-

gaande.

3* Van gelyken brengen aan het voorde der waterpaffe-tekening van B
in F, de halve dikte der voordeven genomen op de proje&ie-tekenening,

en trekken de lyn F eveawydig aan A B, die zich litftrekt tot aan 't ze-

vende fpant na voren.

4* Moet men, gelyk van achteren, aftrekken van BF, de diepte der

fponning, en trekken de geftipte lyn F evenwydig en gelyk aan de voor-

gaande.

5* Neemen op de verheffingt-tekening, den afftand van de lootlyn der

achtersteven, binnen de hekbalk naar het midden haarer hoogte , en die

brengen op de waterpaflb tekening van A in C , en trekken de geilippelde

rechte G, evenwydig aan A C; deeze lyn vertoond den fiand der rant-

(benhouten op het midden van de hekbalk.

6* Moet men merken op die lyn G, de helft van de lengte der hekbalk,

die overeenkomt met het punt H, dus is GH de helft van de hekbalk.

Men kan aanmerken dat volgens deeze leerwyze, het onderfte van bet tweede

bar^hou: aangezien tt als de fent van 't hart ; en zulks laatzkb zender binder doen,

om dat dit bargbout zeer dicht is by de lyn van 't bel naar ie grottjle wydte van

*t Scbip ü, dus zal de lyn b c d der verbeffings-tekening aangemerkt viordcn als

de Jent van 't hart.

7* Om de plaats te hebben waar de fent van 't hart eindigt aan 't mid-

den van de fponning der voorfteven op de waterpafle-tekening , moet men <

op de verlieffings-tekening neemen den afftand van het midden der fponning

a e, lootreehte van de voortleven , en die brengen op de geftippeide lyn

der waterpaïïe-tckening van F in I.

8* Moet men merken op de lynen ,die de fpanten der voorde en achter-

de evenwigthoudinge aanwyzen, de punten door welke de fent van *t hart

gaan
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gaan moet : hierom befcboowende de helft der grootfte breedte , ofder groot-

fte balk , als gedeelt zynde in twee hondert gelyke deelen , zal men met hulp

der evenredigheids palier , ncemen hondert drie en negentig deezcr deelen*

die men brengen zal op de geftippelde lyn welke het fpant der evenwigthoa*

dinge van voren merkt van K in L.

Om de opening van het fpant der achterfte evenwigthouJinge te hebben»

zal men neemen hondert vierentagtig van die deelen , en dezelve brengen

op de lyn der waterpafle- tekening die dat fpant uitdrukt, van M in N: het

is goet noch een punt van voren te hebben door welk gaan moet de fent

van 't hart, niet alleenlyk om dat de groote rondheid deezer fent haar moei*

]yk maakt te befchryven , maar noch om darze nauwkeuriglyk moet eindi-

gen aan de fponning der voorftevcn , in plaats dat van achteren de hekbalk

meer of min kunnende verlengt worden , is die nauwkeurigheid niet zo

noodzakelyk.

Om dit punt te vinden , moet men dc ruimte begreepsn tuffchen hes

fpant der evenwigthouding K,en de fponning der voorftevcn ,naar 1 deelen

in twee gelyke deelen in 't punt O, cn trekken de lyn O P , op welke men
merken zal hondert zedig deelen van de grootfte bulk , het geen noch een

punt aanwyzen zal door welk de fent van 't hart gjan moet.

De itngtens die wy bepaalt hebben vtor de drie punten die wy koomen aantewy-

zen, moeten niet aangezien worden ah reegeh van welke men nooit mag a/wy-

ken, integendeel men zou verplicht zyn de lynen G 11, MN, KL, OP, kof'

ter te maaken , indien men fregatten timmerde , en langer ze men driedekt Scbt'

pen maakte.

9* Om nu op de waterpaffe-tekening de lênt van 't hart te befchryven

,

ontbreekt 'er niets meer als eene kromme te laaten gaan door dc punten

H , N , L
,
P, 1 , men kun zich hier toe bedienen van de boogen waar van

wy gefprooken hebben in de voorigc artikelen , maar het is beter ten deezen

opzichte buigzaame reegels te gebruiken van twee of drie voeten lang , van

eenen halven duim breed, en die omtrent 2 Unièn dik zyn aan 't eene eindt, en

aan 't ander alleen de dikte cener halve linie hebben ; men maakt de af-

meetingen deezer reegels evenredig aan de grootte der tekeningen die men
ter uitvoer brengen wil, en om de fent te befchryven buigt men de ree-

gel invoegen datze nauwkeuriglyk overeen komtmet de punten I, P, L, Qj
als dit gedeelte befchreven is, brengt men die zelve regel in manicre datze

faamenloopt met de punten H , N , Q_, en dat zy zich zonder uitfprin-

ging voegt na 't beloop van dc kromme die men in de eerfte plaats be-

fchreven beeft.
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Om tot het wel bellieren deczer lynen te gcraaken moet men rcegeU hebben

meer of min buigzaam, meer of min lang, en van verfchillende diktens;

dan moet men zich met beleid van 't eene gedeelte bedienen dan weer van

het ander ,
eindelyk moet men eene hebbelykheid zien te verkrygen en zich

eene gewoonte eigen maaken die volftrekt nodig is.

u.
Op de rVatcrpaJfe-tekening de Sent der fnydingen te be/cbryven.

jP« jy^Oct men op de aehterfteven van de verheffings-tckening de hoog-

te der achterfte fnydingen merken aan 't punt f ; maar om die hoogte

nauwkeurig te merken moet men het punt neemen waar de fnydingen zich

bepaalen in dc fponning der aehterfteven, en niet vlak op de kant der ach-

terneven gelyk men gewoonelyk doet }dcezc verheffing der fnydingen moet

gemerkt zyn op bet beftek.

Men neemt vervolgens den afftand die 'er is op .de verheffings-tekening

van 't punt f, tot aan de lootlyn der aehterfteven G, en men brengt den

afftand fg op de wacerpaffe-tekening van E naar G; het is aan dit punt

waar de fent der fnydingen van achteren eindigen moet.

2Jr Neemt men de hoogte der voorfte fnydingen, (dit zal zyn zo men

wil de helft der aeluerfte fnydingen ) ; en men merktze op de fponning der

voortleven aan 't punt h ; men neemt den afftand die 'er is van 't punt h •

aan 't punt i ,
lootlyn der voorftcven , en men brengt over op de waterpafle-

tekening den afftand h i op de geftippelde lyn F, van F tot R, en het

punt R tekent de plaats waar van voren de lyft der fnydingen moet ein-

digen.

3* Om op de lyn, die het grootfte fpant verbeeld in de waterpcuTe-tekening,

het punt te hebben waar door de fent der fnydingen gaan moet, zal mende

helft der lengiem-err.cn van 't grootfte buikftuk, die ten naaflenby, gelyk is aan

een vierde der grootfte wydte van 'c Schip , en deeze hoeveelheid brengenop

de lyn der wuterpafTe-tckcning die het grooifte fpant merkt, zo zal S bet

punt zyn door w.-!k dc f.nc.dic hier begeert wordt, gaan zal;dcezedrie pun-

ten zyn gtnoeg voor een Scïitxps- bouwer, die wel ervaren is in het maaken

van ontwerpen , om de fent der fnydingen te tekenen; maar die genen,

welke die groote kundigheid noch niet verkregen hebben, zullen wel doen

een veel grooter getal punten te neemen
, gelyk ik ga verklaaren.

4* De lyn as, die het grootfte fpant betekent , ondcrfteUende verdeelt

te
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te zyn in twee hondert gelykc deden, moet men hondcrt drifcnveertig

deezer deden brengen op het fpant der voorfle evcnwigthoudinge van K
in T; en men zal op de lyn, die het fpant derachterfle cvenwigthouding

vertoond, honderd negen en veertig deezer deden merken aan 't punt V:
dan zullen de punten T en V de plaats aanwyzen waar de fent der fny-

dingen gaan moet op de lynen die de twee fpanten der evenwigthoudinge

verbeelden.

j* En laaiende, gelyk gwegt is voor de fent van *t hart, eene kromme
gaan door de punten G, V, S, T, R, zo zal de fent der fnydingen be-

fchreven zyn.

I II.

Op de Projeftietekening te befebrywn bet Spant der acbterjleevenvoigibouding.

Volgens 'tgcen wy gezegt hebben is 'er op de projeétie-tckening noch

niets dan het grootfte fpant befchreven , thans moet men 'er de andere

fpwten byvoegen , en wy gaan dat der achterfle cvenwigthouding be-

fchryven, alhoewel het onverfchillig is te beginnen met welk ander men
goedvind.

1" Moet men op de projeftie-tekening befchryven de fent van 't hart;

hier toe zal men verlengen de lyn M N die dit fpant der evenwigthoudin-

ge aanwyft op de waterpafle-tekening tot aan het dolbord der verheffings-

tekening, dan moet men op die lyn ncemen den affhnd die 'er is van het

bovenfte der kiel tot aan de lyn bed, die het binnenfte vlak is van het

tweede barghout , en die de fent van 't hart vertoond; men zal deezen af-

ftand op de projectie- tekening brengen van A in C; men zal eene lyn haa-

ien, die begint van 't punt C, en die evenwyJig met A D zynde, zich

uit (trekt tot aan de lyn van 't midden D: deeze Jyn zal de hoogte aanwy-

zen van de fent van 't hare aan het fpant da aebterfte cvenwigthouding.

2^ Om op die lyn van 't hart het punt te hebben door welk gaan moet
het fpant der evenwigthoudinge , moet men op de waterpafle-tekening de

lengte neemen der lyn M N die den afftand aanwyft van dit fpant der

tvenwigthouding aan het midden van 'tSehip, en dezelve brengen op de

lyn van 't hart C D der projeciie-tekening van D in E, dat het punt is

waar het fpant der evenwigthoudinge de fent van 't hart fnyden moet.

3* Moet men befdiryven de fent der fnydingen op de projeclie-te-

kening ; hierom neemt men op de verheffings-tekening, de hoogte der fny-

dingen van achteren, dat is te zeggen den afftand die 'er is van het boven-

Pp 3
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fte der kiel naby G tot aan 't punt f, en men brengt deeze hoogte over

op de fponning der achterfteven, die verwydert is van de lyn van 't mid-

den D F ter halve dikte van de achterfteven min de fponning der zelve

;

men merkt het punt G , en men trekt de lyn G H, die zich bepaalt aan

't eindt van 't grootfte buikftuk, dat in het voorgaande exempel de plaats

is waar het bovenfte der kiel doorfneden is door de lyn van het vierde deel,

en de lyn G H vertoond de fent der fnydingcn op de projectie-tekening.

4
J' Moet men het punt kennen waar het fpant der evenwigthouding dee-

ze fent fnyden moet; om zulks neemt men op de waterpafTc • tekening de

affland V M ,
opening van de fent der fnydingen tegen over het fpant der

evenwigthouding, men brengtze op de projectie-tekening cvcnwydiglyk

aan A F , van I in L , en het punt L wyft de plaats aan waar het fpant

moet doorgaan.

Wy merken, in 't voorlry gaan, aan dat men zich ontjlaan kin van de lyn

1 L te tekenen: bet is genoeg dot bet eene pafjir-punt op de lyn van 't midden

,xy, en dat bet ander
,
evenwydig zynde aan bet bcvenfle der kiel, overeenkomt

met de'fent der fnydingen: fVy maaken deeze aantekening, om dat toj ur ver-

tneidtngt van verwarring der Ftguuren , op de tekening niet meer zullen merken de

v>aterpaj]b lynen die van 't zelve gejlacbt zyn alt I L.

5* Wanneer men de hebbelykheid verkreegen heeft om tekeningen te

maaken, zyn de drie punten E, L, F, genoegzaam om het fpant, der

evenwigthouding op de projectie- tekening te befchryven ; maar om de leer-

lingen te hulp te koomen gaan wy 'er een ander aanwyzen.

Men moet de hoogte A C der projectie-tekening in tweën gelyk ver-

deelen,ende lyn van 't midden DF.ook iniweëcngelykdeelen,ende geftip-

.
pelde K M trekken ; onderftellende dat de lyn K M verdeelt is in twee

' hondert gelyke deden , moet men er op de proportionaal pafler hondert

agt en dertig neemen , die men brengt van K in N , en het punt N is

dat geen , door welk gaan moet het fpant der evenwigthouding van

achteren.

&' Eindclyk laat men eene kromme gaan door de punten F, L, N, E,
en het fpant der evenwigthoudinge van achteren is befchreven.

I V.

Op de ProjeSie -tekening te befchryven bet negende Spant naar achteren.

men op de projectie- tekening bcpaalen de hoogte van 't hart

tegen over het negende fpant, het geen üeh doet , ncemende op de verhef-

fingt-
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fings. tekening den aftand die er is van het bovenfle der kiel, tegen over
net negende fpant tot de lyn b c d die, alt wy gezegt hebben, de fênt

van 'thart verbeeld; deeze hoogte vervolgens brengende op dc projeéUe*

tekening van F in O, zo trekt men de lyn OP evenwydig aan A B; en
deeze lyn merkt op de projectie-tekening de verheffing van 't hart tegen
over het negende fpant.

a* Om het punt P te hebben, moet men op de waterpafTe-tekening nee-

men de opening X Y der fent van 't hart tegenover het negende fpant,

en dezelve brengen op de projedtie-tekening van O in P.

3* Om het punt te kennen , waar het negende fpant gaan moet op de

fent der fnydingen, moet men op de waterpa/Te-tekening de opening neemen
van die fent tegenover het negende fpant van X in Z, en men brengt de

wydte X Z op de fent der fnydingen van de projectie- tekening zodanig dat

het eene paflerpunt op de lyn van 't midden zynde, het ander de fent

der fnydingen ontmoet; in achtneemende, gelyk wy hooger gezegt heb-

ben , dat de twee pafTerpunten geplaatft zyn evenwydiglyk aan dc lyn A B

;

en men zal het punt hebben , zynde dat gene waar het negende fpant

de (ent der fnydingen fnyden moet.

4* Een Scheeps-Timmerman is niet verlegen om een*: omgekeerde krom-

me te laaten gaan door de punten P, Q, F, maar alzo de zulken,die niet

exvaaren zyn om tekeningen te maaken , moeite zouden hebben om dezelve

regelmatig te befchryven , gaan wyze ais voorheen helpen met hen een

vierde punt toe te brengen.

5* Om dit punt te bekoomen, moet men K O, projectie -tekening,

verdeden in twee gclyke deelen, en van het punt R de lyn RS evenwydig

haaien aan AB; om op die lyn het punt S te vinden, onderftellende dat

P O is verdeelt in twee honden gelyke deelen, zo brengt men 'er hondert

vier en vyfeig van uit R in S , waar door dat punt bepaalt word.

o^Men laat eene kromme gaan door de punten P, S, Q, F.

Men moet opletten dat, wanneer ay zeggen dat dezeloc eindigen moet aan 't

punt F, men niet verjlaan moet de lyn van 't midden , zo als de letter bet aan-

vtyfl, maar de fpomüng der aebte»Jleven , die er zeer nabj is.

men op het grootfte fpant der projectie- tekening: de hoogte

der fent van 't ban merken; hierom zal men op de verheffings- tekening

V.

Op de ProjeBie-tekening de acbterjle tuffetm,

tegen

:



s5 3 ANDERE MANIER OM DE PROJECTIE- EN WATERPASSE-

tegenover *t grootfte fpant necmen den afftand van *t bovenfle der kiel toe

de lyn b c d, die de lyn van 't hart uitbeeld, en men ral die affland bren-

gen op de lyn van de breedte der projectie- tekening van A in T, en aan

de andere zyde van B in T; en de lyn TT zal de verheffing van 't hart

tegenover het grootfte fpant te kennen geeven.

2* Moet men de kromme H M T, projectie-tekening, in zo veel gelyke

deelcn fnydcn als men ruiTchen-fenten wil befchryven ; in het tegenwoordig

exempel waar wy er drie willen plaatfcn, hebben wy de kromme HMT,
gedeelt in vier gelyke deelen.

3* Moet men eveneens in vieren gelyk vcrdeelen de kromme QS P, die

het gedeelte is van 't negende fpant begreepen tuflchen de fent der fnydin-

gen en die van 't hare.

4* Trekt door de deelpunten lynen die zich nirftrekken van het grooc-

fte fpant af tot aan de fponning der achterftcven, dit zyn de tmTchen-

(ênten.

V L

Op de If'aterpajfe-lckening de eerjle tvjjcbtn -Jent te bt/cbyven.

men op de projectie • tekening neemen den affland die cr is

van 't punt V, uiteinde der eerfte ru(Tchen fent, tot aan de lyn van 't midden

OF, zynde verdacht de paflèrpunten evcnwydig te houden aan de lyn AB;
men brenge deeze palfer- opening op de lyn die het grootfte fpant ver-

toond der waterpaire-tekir.ir.g , van a in b,en het punt b vertoond datpanc

van 'tgrootfte fpant, duor welk de terfte tullchtn-fent gaan moet.

2* Moet men in.sgelyks weeten door wat punt van het fpant der aeh-

terfte evenwigthouding van de waterpalfe-tekening deeze eerfte fent gaan

moet; hierom moet men op de projectie - tekening necmen den alftand

die 'er is van het punt X tot de lyn van 't midden O F, dezelve brengen

op de lyn van de waterpaffe - tekening , die het fpant aanwyft der achterfte

evenwigchouding van M in c;en het punt wyft aan de plaats daar het fpant

der evenwigthuuiiii» moït gefneden zyn door de eerfte tulTchen-fent.

3* Moet men vervolgens vinden het punt van 't negende fpant dat ge-

fneden moet zyn door deeze eerfte tuflehen fent ; hier toe zal men op de

projeélie- tekening neemen den affland van *t punt Y tot de lyn van 't mid-

den O F, geduurig evenwydiglyk aan AB, men zal deeze afftand brengen

op de lyn die het nsgende fpant vertoond der waterpaflè- tekening, van X
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in d, en het pont d al de plaats aanwyfen daar het negende fpant moet
gefneden zyn door de eerde tuflchenfent.

4* Moetmen weeten waar deeze eerde tuflchenfentvan achteren mwnein-

digen; ten dien einde,moet men op de fponning der achterneven van depro-
jeftie-tekcning,neemen den affland die er ii van de lyn AB tot de plaats

waar die eerde tuflchenfent de fponning der achterReven ontmoet, en de*
zen afftand F Z brengen op de achterfteven der verheffings- tekening van
het bovende der kiel tot de fponning der achterfteven, houdende de paf.

ferpunten in eenen lootrechten ftand, om het punt k te merken; dan

neemt men den af[land van 't punt k tot de lootlyn der achterfteven, men
brengtze op de waterpafle - tekening van £ in e, en het punt e ia de plaats

waar de eerde tuflchenfent eindigen moet,

S* Laaiende eene kromme gaan door de punten e, d, c, b, zo is de eer-

de tuflchenfent befchreven voor het gedeelte naar achteren.

V II.

Op ie waterpaffi tekening te btftbryocn de tvxeie tujjlbenfent ui achteren.

**i\loet men neemenop de projectie-tekening den afftand die er is van

't punt a.uitterfte der tweede tuflchenfent , tot aan de lyn van 't midden

OF, in achtneemende om de pafllrpünten te houden evenwydig aanAB;
men brenge deeze pafler-opeoing op de lyn die het grootftc fpant vertoond

der waterpafle tekening, van a in f, en f betekent het punt van *t groot-

de fpant waar door de tweede tuflchenfent gaan moet.

a* Moet men het punt der lyn kennen van de waterpafle- tekening , dat

het fpant der achterfte evenwigthoudinge vertoond, door het welk de tweede

tufleoenfenfc gaan moet; hierom moet men op de projectie tekening nee-

men den waterpaflen afftand die 'er is van 't punt b tot de lyn van 't midden

OF, en die brengen op de lyn der waterpafle-tekening , die het fpant der

achterfte evenwigthoudiage aanwyft, van M in g; zo zal het punt g de

plaats aanwyten, waar het fpant der evenwigthoudinge moet geineden zyn

door de tweede tuflchenfent.

3'' Moet men van gelyken het punt vinden aan wrik de ljn, die op de

waterpafle-tekening het negende fpant vertoond, moet gefneden zyn door

de tweede tuflchenfent; hierom moet men op de projectie- tekening neemen

den afftand dieV is van 't punt C tot de Jyn van *t midden O F, geduü-

rig evenwydiglyk aan A B, en deezen afftand brengen op de lyn der wa-

Q q terpair:-
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terpafle-tekening die bet negende fpant vertoond van X m b , en het punt
h zal dat gene zyn waar het negende fpant moet geineden zyn door de
tweede tuflchenfent.

4?' Moot men 'c pont kennen waar deeze tweede font vin achteren moet
nitkoomen; om zulks» moet men op de fponning der achterfteven van de
projeclie-tekening neemen den afftand der lyn A B, tot de plaats vaar de
tweede tuflchenfent de fponning der achterfteven ontmoet, en dien affbnd
F d brengen op de achterfteven van de verheffings-tekening,van't bovenfte
der kiel tot aan de fponning der achterfteven , houdende de pafler-ponten

in eenen lootrechten (land om het punt 1 te merken $ dan neemt men den
waterpaflèn afltand van 't punt 1 tot de lootlyn der achterfteven, en men
brengtze op de waterpa/Te tekening van E in i; zo is het punt i de plaats

waar de tweede tuflchenfent moet eindigen.

5*. Laatende eene kromme gaan door de ponten i, h, g, f, zal de twee-
de tuflchenfent befchreven zyn , van de achterfteven af tot aan het grootfte

fpant.

V I I I.

Manier om de Hektalk U befchryven op ie Projtme- en Wattrfajfe-tekeningen.

men op de verheflings- tekening neemen, den afltand die 'er is

van 't bovenfte der kiel naar G , tot het bovenfte van de bogt der hekbalk

m , en dezelve brengen op de lyn van 't midden der projeclie-tekening

van F in e.

2* Moet men op de verheffings-tekening neemen, den afftand die 'er is

van het bovenfte der kiel, aan het opperfte vlak van de hekbalk m , uit-

genomen haar bogt n, en die brengen op de lyn van 't midden der pro-

jeftie tekening van F in f.

3* Moet men de gcftippelde lyn f g, lootrecht trekken op de lyn van 't

midden F O; om haare lengte te hebben, moet men op de waterpafTe teke-

ning den afftand G H neemen, en die op de projeclie-tekening brengen

van f in f.

4* Van het uiterfte einde g der geftippclde lyn tot de lyn van 't midden

e, befchryft men de kromme g e die de lootrechte bogt en de opperfte

vlakte merkt van de hekbalk.

5* Moet men op de verheffings-tekening den afftand die 'er is

van het opperfte vlak der hekbalk n , aan het bovenfte der fponning, de-

zelve, brengen op de projeclie-tekening van e in f en van g in f; en de
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dikfte lyn f f evenwydig aan e g al het bovenfte der fponning van de

hekbalk aanwyzen: en het i* in deeze fponning dat zich al de huitplan-

ken bepaalen.

6* Wy hebben op de projectie-tekening vertoond de lootrechte bogt

der hekbalk; men ziet dok op de verheflings-cekening wat 'er ontftaat, zo

we! van de lootrechte all van de waterpafle bogt deezer balk, door dien

wy verbeeld hebben de doorfnyding van deeze fent aan het midden, alwaar

wy dezelve geftjppelt hebben, om die te onderfcheiden van de doorfnyding

aan haar uiterfte einde, die getekent is met arfeeringen of kruisftreepen :

nu moet men deeze fent op de waterpafle-tekening befchryven, en haare

waterpafle bogt doen verfchynen ; hierom zal men op de verheifings-teke-

ning neemen, den afftand die 'er is van den hoek die den grond van de fpon-

ning der geilippelde fent maakt tot de lootlyn der achterfteven , en deeze

n

afftand zal men op de waterpafle- tekening brengen van £ in i, dan zal

men op de verheffings-tekening neemen, den afftand die'er is van den gront-

hoek der fponning op de doorfnyding der hekbalk , die met arfeeringen ge-

tekent is , tot de lootlyn der achterfteven naar a ; men zal dezelve brengen

op de waterpaiTe-tekening van de lyn CE in H, en de kromme lyn i H
al de waterpafle bogt der hekbalk merken.

IX.

Op de IFaUrpalJe-UieniHg te befebryvett de derde tuffhbenfent.

e punten te hebben, waar deeze derde fent de lyncn moet fny-

den , die op de waterpaff-'-tekening vertoonen het grootfte fpant, het fpant

der evenwigthouding en het negende fpant, zal men werken als wy gezegt

hebben, fpreekende van de eerfteen tweede tuflehenfent ; maar om te wee*

ten waar deeze fent eindigen kan op de hekbalk, moet men op de projeflie-

tekening neemen den afftand die 'er is van h , 't punt waar de hekbalk

,

verbeeld door f g , is doorfneden van de derde fent, aan de lyn van 't mid-

den f, en dien afftand f h brengen op de hekbalk der waterpafle- tekening

k i, invoege dat een der paflerpuntco geflelt zynde op de lyn van 't midden

A B, het ander overeenkomt met het punt k , cn het punt k zal de plaats

zyn waar dc derde fent eindigen moet op de hekbalk.

Laatendc eene kromme gaan door de punten die men gevonden

heeft, op bet grootfte fpant, op het fpant der evenwigthouding, op het

negende fpant en op de hekbalk, zal de derde tuffchenfent op de waterpafle.

tekening befchrevcn zyn.

Q.qa X. Of
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X.

Op it WattTfafft uYming U nurken de flaatfing van bet Rand/oenbna.

MEn Iegge eenen overbrenger of hoekmeeter op de lyn G H der water-

paffe-tekening, en men befchryve de lyn H I, die met de lyn G H moet
maakcn eenen hoek van omtrent aj graaden; deeze lyn Hl merkt de

plaatfing van 't randfoenboux.

X I

De Achttrfpmten op de ProjeOU-tekening U befcbryve».

de fpanten laaten zich befchryven zo als wy verklaart hebben >

.

(preekende van het negende fpant, van het fpant der evenwigthooding en

van 't randfoenhoui, te weeten, dat men op de waterpafle-tekening moet

neemen den afftand die 'er is van de lyn van 't midden A B, tot bet punt

waar ieder fent de lyn fnyt die ieder fpant vertoond, en brengen deeze af.

Handen over op de fenten der projeciie-tekening, (lellende een der pa£Ter-

punten op de lyn van 't midden FO, en 't ander merkt het pont der fent

waar het fpant moet doorgaan ; maar men moet wel in acht neemen dat de
twee paflerpunten evtmwydiglyk geplaatft zyn aan de lyn AB:dit welbegree-

pen , zal 't. ons genoeg zyn maar een voorbeeld te geeven , en men zal

gene de minde moeite vinden ter befchryvinge van al de andere fpanten}

wy gaan dan in 't breede verklaareo, hoe men te werk moet gaan om het

zevende fpant te befchryven.

Moet men op de waterpalTe-tekening neemen, den afïland xq der lyn

van 't midden. tot de fent. der fnydingen aan *t zevende fpant, en dezelve

overbrengen op de projectie-tekening van de lyn van 't midden FD aan 't

punt m , het zevende fpant moet gaan door dit punt.

.

3* Moet men op de waterpafle-tekening neemen, den afftand x r-der ryrr

van 't midden tot de eerfte tuflbhenfeht, en dezelve brengen op de pro-

jeciie-tekening tot de ontmoeting der eerfte tuflthenfent, der lyn van't mid-

den in n , het zevende fpant moet gaan door dit punt.

4* Insgelyks neemt men op de waterpafle-tekening den afftand x i, de*1,

lyn van 't midden tot de tweede tuflehenfent , en men brengtze op de pro-

jectie-tekening van de lyn van 't midden F O tot de tweede toflehenfent

aan 't punt O.

5* Neemt men noch op de waterpafle-tekening den afftand der lyn van
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't midden tot de derde tuffcheofent x t, en men brengtze op de projeftie-
rekening van de lyn vin 't midden FO tot de ontmoeting der derde tuf-

fchenfent in p.

6* Einddyk neemt men op de waterpafle • tekening den afftand der lyn
van 't midden tot de /ent van 't hart x 0, en men brengt dien afftand op
de projeétic-tekening van de lyn van 't midden FO, tot de ontmoeting der
lênt van 't hart aan 't punt q.

7* En laatende eene kromme gaan door de punten F, m, n, o, p, q, zal

den omtrek van *t zevende fpant op de projeöie - tekening befchreven zyn.

Men gaat, gelyk wy reeds gezegt hebben, eveneens te werk om al de
andere fpanten te befchryven.

X I l

/fit JUnd/oenbout te befebyven zo alt bet tin/lig u om 'er mede te wrkèn.

t randfoenhout dat op de projectie-tekening befchreven is , vertoond Pkiti

het fpant gelyk het voorkomt als men het Schip van achteren befchouwt;

maar gelyk de twee zyden en het midden van dat fpant niet in een zelfde

vlakte zyn, zodanig als al de andere fpanten zich bevinden , zoude men zich

bedriegen zo men befchryven wilde 't randfoenhout , dat men wil gereed

maakenopdat geen welk vertoond is op de projectie-tekening, het is dan

noodig eene andere tekening te maaken ; en om wanorder te verhinderen

zullen wy haar van die der projectie afzonderen.

if' F f vertoond de lyn van 't midden.

4* f g de hekbalk die lootrecht is op F f.

3* Moet men op de projeftie- tekening, neemen den lootrechten afftand

die 'er is van 't punt i, waar 't randfoenhout de fentder fnydingen faamen-

voegt , tot de lyn f g, die dc hekbalk verbeeld.

4* Brengt men deezen afftand op de tekening van 't randfoenhout

,

flg. 4 , van f in b , en men trekt de kleine lyn h i , evenwydig aan f g.
5" Neemt men op projefHe-tekening den afftand die er is van I , waar 't

randfoenhout ic deorfneden van de eerfte tuflehenfent, tot de lyn g f,men

zal dezelve brengen op de tekening van 't randfoenhout van f in k, enmen_
zal de lyn k ra , trekken evenwydig aan g f.

6* Van geryken zal men al de punten overbrengen , waar 't raodfoen- •

bont der projectie tekening is doorfneden van de tweede en derde tuflehen-

fent op de tekening van het randfoenhout, om de lynen n o, p q x gedan--

rig lootrecht te trekken op f F.
,
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T* Al «feeze evenwydigen zyn de toegepaften der kromme va 't rand-

foenhout, wanneer men op haar gemerkt heeft de ponten door welke dee-

t£ kromme gaan moet: hierom zal men de lyn 1 H neeroen , die op de

waterpafle- tekening de plaatfing vertoond van 't randfoenhout, en men zal

ze brengen op de tekening van 't randfoenhout van f in g: dan neemt men

op de waterpafle. tekening de wydte J y, die men brengt op de tekening

van 't randfoenhout van p in q : van gelyken brengt zich de^ydte i z der

waterpafle- tekening van n in o op de tekening van 't randfoenhout , de

wydte 1 p der waterpafle-tekening brengt zich op de tekening van 't rand'

foenhout van k in m ; einderyk brengt zich de wydte 1 n der waterpaflè-te-

kening op de tekening van 't randfoenhout van h in i.

8'' Laatendeeene kromme gaan door de ponten g,q,o,m,i,zois
het randfoenhout befchreven tot aan de rechte lyn van de hekbalk.

DePrcjeait van 't Rtmdfotnbtut ie befebryven op ie Ferbeffingi-Teienii^.

men op de projectie- tekening neemen den lootrechten af-

{tand van de lyn A B aan 't punt i , waar 't randfoenhout doorfneden is van

de fent der fnydingen , en dezelve brengen op de lootlyn der achterftcven

van de verheffing! - tekening, (lellende een der paflerpunten op de lyn die

hetbovenfte der kiel merkt , en men befchryftde lyn o, evenwydig aan de kiel.

Neemt men op de projectie -tekening den afftand van AB aan het

punt 1, waar 't randfoenhout doorfneden is van de de eerde tofichenfent,

men brengue op de verheffings - tekening van 't bovenfte der kiel tot het

pont p , en men trekt de lyn p.

3* Infgelyks brengt men op de verheffings- tekening den loorrechten

affiand van de lyn AB, tot aan 't punt waar de andere tenten 't randfoen-

hout fnyden op de projectie •tekening , en men heeft zo veel waterpafle

<n evenwydige lynen , als er fenten zyn op de projectie-tekening.

4* Wordt 'er vereifeht, op deeze lynen de punten te vinden door welke
de kromme gaan moet die op de verheffings - tekening de projectie ver-

toond van het randfoenhout; hiertoe neemt men op de waterpafle-tekening

den lootrechten affiand van 't punt n, waar de lyn van 't randfoenhout is

gefneden door de fent der fnydingen, tot de lootlyn der achrerfieven AC,
en men brengt dien afftand op de lyn o der verheffings -tekening; wyders
«ellende een der paflerpunten op de lootlyn der achterfteven Aa, heeft

men het punt o.

XIII.

5* Brengt
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5* Brengt men van gelyken den aflbind die 'er is op de waterpafle-te-

kening van 't pont p tot de lyn A C, over op de verheffings - tekening van
dc lyn Aa tot bet punt p.

Hebbende eveneens op de verheffings- tekening overgebragt, de pun-
ten z en y, die men heeft genomen op de waterpaffe - tekening , zo heeft

men al de punten door welken de kromme o p b, gaan moet, die de

AANMERKING.
Om de groote fchointe der voorde inhouten te meiden, en om geen

hout zo krom te gebruiken , zyn 'er Scheept -Timmerlieden die de fchik»

king van al de voorfronten veranderen, gerekent van het loeffpant af t

dat is te zeggen dat zy , in plaats van hen loorxecht te laaten vallen op den

as van de kiel, geiyk al de andere fpanten doen, hen eenen fcherpen hoek

met de kiel doen maaken naar de voorzyde; men noemt dceze fpanten mt'

fpringers of ofwykers. Het geen wy koomen te zeggen aangaande het rand-

foenbout , geeft het middel aan de hand om dat foort van fpanten te be*

fthryven ; maar veele Scheep*- Timmerlieden doen al hunne inhouten

loodrecht op de kiel vallen, ten einde het buikduk , ah van een ftuk zyn-

de , veel hechter zy , als wanneer het van twee ftukken is faamenge-

voegt, het geen oovermeidelyk is als men oitfpringende fpanten maakt.

Wy konden, om te voleindigen het geen 't achterde gedeelte betreft,

de manier vcxklaaren om de huizing of vertuining te befchryven ; maar

gelyk de bodems de voornaamde deelen der Scheepen zyn , gaan wy ver-

kbaren alles wat het voorde aanbelangt, van de kiel af tot aan de fent

van 't hart: daarna zullen wy eenige dingen ztggen aangaande de vertui'

ning van het een en ander deel.

X I V.

Op de Projeait Ttkcmng te btfibryun , bet Spant der toerfle ewnvigt.

."Moet men, gelyk men voor van achteren heeft gedaan, op de

projectie - tekening merken de verheffing der fent van 't hart voor het fpant

der evenwigthouding; hierom verlengt men tot aan 't dolbord der verhef-

fings tekening de lyn KL, die op de waterpaffe tekening bet fpant der
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evenwigthoudiog uitbeeld ; dan neemt men op die lyn den afftand die 'er

is van 't bovenfte der kiel tot de lyn bed, die de fent van 't hart ver-

toond op de verheffings- tekening ; men brengt dien afftand op de proje&ie-

tekening van B in T, en men trekt de geflipte lyn T 2, evenwyding aan

AB, zy bepaalt de hoogte der fent van 't hart aan 't Jpant der voorde

evenwigthoudinge.

s* Om op deezc lyn het punt te hebben door welk het fpant der evenwigt-

houding moet gaan, moet men opdewaterpafletekening neemen de lengte der

lyn KL, die den afftand aanwyft van dit fpant der evenwigthouding tot de

lyn van 't midden , en dezelve brengen op de lyn T a , van 2 in 3 } 3 is het

punt waar door gaan moet het fpant der voorfte evenwigthouding op de lyn

die de hoogte van 't hart vertoond.

3* Moet men de fent der fnydingen befchryven op de projectie - teke-

ning; om zulks neemt men op de verheffings tekening de hoogte der voor-

fte fnydingen, dat is te zeggen,den afftand die 'er is van 't bovenfte der

kiel, of van haar verlengde tot het punt h , men brengt deeze hoogte over

op de fponning der voortleven van de projectie-tekening aan 't punt 4, en

van dat punt naar 't eindt van 't grootfte bui kftuk, trekt men de lyn 4, 5,

die de fent der voorfte fnydingen. vertoond.

4* Moet men het punt kennen waar het fpant der evenwigthouding dee-

ze fent moet fnyden ; hier toe neemt men op de waterpaiTe- tekening de

opening van de fent der fnydingen, tegen over het fpant der evenwigt-

houding KT, en men brcng;ze op de projectie-tekening van 6 in 7. Zo

men ,
gelyk voor van achteren gezegt is , wil hebben een derde punt

,

't geen helpt om beter den omtrek te maaken van dit fpant , zal men de

lyn MK der projectie- tekening verlengen tot in g, en oaderftelleade dat

de lyn K 8 verdeelt is in twee honden gelyke deelen, moet men er hon-

den vyf- en zeveniig van op de evenredigheidspafTer neemen , en dezelve

brengen van K in 9.

5* Door de punten 3, 9 , 7, en de fponning der voorfteven by F, zal

men eene kromme laaten gaan die het fpant der evenwigthoudinge

vertoond.

X V.

Op de ProjeSit leienmg te befebryten bet acbrJIeSjmt tuur voaren.

Oet men op de projectie-tekening bepaalen de hoogte van 't hart

tegen over het achtfte fpant; hier toe neemt men op de verheffings-tekening

tegen
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tegen over het achtfte fpant na voren den aftand die 'er is van het boven-

fte der kiel tot de lyn b c d, men breogtze op de projeclie- tekening van F
in 10, en men trekt de lyn 10, 11, evenwydig aan AB, deeze lyn merkt

de verheffing van 't hart tegen over 't achtfte fpant.

a* Om het pont 11 te hebben , waar het fpant deeze lyn fnyden moetop
de projeftie- tekening, moet men op de waterpaffe tekening neemen dè

opening 1,9, der fent van 't hart tegen over het achtfte fpant, en dezelve

brengen op de projedie-tekening van 10 in n.
3* Om het punt te kennen waar door het achfte fpant gaan moet op de

fent der fnydingen van de proje&ie-tekening, moet men op de waterpa fle-

tekening neemen de opening deezer fent tegen over 't achtfte fpant van 1

in 3, en men brengt de wydte 1,3, op de fent der fnydingen van de pro-

jeétie-tekening van 12 in 13, en dat punt 13 wyft aan de plaats waar de

fent moet gefneden zyn door het achtfte fpant.

4* Zo men een derde punt wil hebben om beter den omtrek van dit fpant

te kiden, deelt men de wydte 10 , 12 , genomen op de lyn van 't midden

der projeclie-tekening, in twee gelykedeelen aan 'tpunt 14, op 't welk men
eene lootlyn laat vaUtn tot de lyn van 't midden , dan {lellende dat 10 en

11 it gedcclt in twee honden gelykc deelcn, neemt men 'er faondert elf,

die men brengt van 14 in 15.

j* Nu ontbreekt 'er noch te weeten, aan wat hoogte het fpant moet eindi-

gen op de vcorftevon ; hiertoe zal men op de verheffings - tekening neemen
den lootrechten afftand die er is van 't bovenrte der verlenging van dc

kiel r tot aan 't midden der fponning van de voorftevcn q, die men zal

brengen op dc fponning der voorfteven van de projeclie -tekening van

F in 16.

6* Door de punten td, 13, 15, 11, zalmen eene kromme laaten gaan,

die den omtrek zal maaken van 't achtfte fpant.

verdeeling der fenten, op hetgrootfte fpant, zynde van voren

volkome gelyk met die van achteren , is 'er niet dan deeze achterftc verdee-

lde overtcbrengen, op het deel van *t grootfte fpant dat tot het voorfte

gebruikt wordt.

%*• Om de punten te kennen waar de fenten moeten eindigen op de voor-

ftevcn der projeftie-tekening, moet men op de verheffings-tekening nee-

Rr men
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men den afftand die 'er is van de bovenfte verlenging der kiel tot het punt

d, dat bet hart aanwyft naby de voorfteven , en deezen afftand brengen op

de iponniog der voorfteven van de projectie-tekening van F in 17.

3* Deelcnde de wydte 4 , 17 , in vier gelyke deelen , xal men de

hebben waar de tuflehenfenten moeten eindigen op de voorfteven.

4* Van deeze punten tot de verdeelingen van het grootfte fpant trekt

1 lynen gerykformig aan 4 , 5 , dié de

XVII.
Op de Waterpajfc-tekcning de eirjle tuffebenfent te befebryven.

i^jVïOet men op de projectie-tekening neeonen , den afftand die 'er is

van 't punt 18, uiteinde der eerfte tuflfchenfent , tot aan de lyn van 't mid-

den O F , achtgevende om de paflerpunten evenwydig te houden aan

de lyn A B ; men brengt deeze pafler opening op de lyn die het grootfte

Tpant verbeeld op de waterpaflè-tekening van a in b , en het punt b toond

de plaats waar het voorfte deel deezer Tent zich moet faamen voegen met

haar achterfte deel , het geen te voren reeds befchreven is.

a* Om te weeten door welk punt van het fpant der voorfte evenwigt-

houding van de waterpaflè-tekening deeze eerfte iênt gaan moet, zal men
op de projectie-tekening neemen den waterpaflèn afïfand van 19 tot aan de

lyn OF, en dezelve brengen op de lyn van de waterpaflè-tekening die aan-

wyft het fpant der voorfte evenwigthouding van K in 4.

3* Om te vinden door welk punt van 't achtfte fpant op de waterpaflè-

tekening de eerfte fent gaan moet, zal men op de projectie-tekening nee-

men den afftand die 'er is van het punt 20 tot de lyn O F, en deezen afftand

brengen op de lyn der waterpaflè-tekening die het achtfte fpant vertoond

van 1 in 5.

4* Most men weeten waar deeze eerfte fent' moet eindigen op de lyn die

de voorfteven verbeeld in de waterpafle tekening; hierom moet men op de

fponning der voorfteven van de projectie-tekening neemen de wydte F 21

,

en dezelve brengen op de verhefEngs- tekening lootrechtig van 't bovenfte

der kiel aan het punt S 6 dit op de fponning is der voorfteven, dan neemt

men den afftand van 't punc S tot de lootlyn der voorfteven t, en men brengt-

ze over op de waterpaflè-tekening van F in 6.

5* En laaiende eene kromme gaan door de punten 6, j, 4, b, zo zal

de geheele feut befchreven zyn.

XVM.
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XVIII.
Op ie tVtttrpaJJt-tthning U befchryven de tweede en derde voorjle tuflehenfent.

„He. pont waar de tweede fcnt bet grootfte fpant moet fnyden op
de waterpaflè-tekening is reed» bepaalt aan 't punt f; om dit punt te heb-

ben op het Jpant der evenwigthouding , moet men op de projectie • teke-

ning neemen den waterpaflen afftand van 22 tot de lyn van 't midden OF,
en dezelve brengen op de waterpafle-tekening van K in 7 ; en om het punt

van het achtfte fpant na voren te hebben, moet men op de projectie-

tckeniog, evenwydiglyg aan AB, neemenden afftand van 23 tot de lyn

van 't midden OF, en die brengen op de waterpafle-tekening van 1 in 8.

Om te wceten waar zich deeze fent eindigen moet op de waterpafle-teke-

ning , moet men op de projectie-tekening neemen de hoogte F 14, dezelve

brengen op de verhetfings-tekening van het bovenfte der verlenging van de

kiel tot de fponning der voortleven, om het punt u te hebben; vervolgens

neemt men den waterpaflen afftand van u, tot de lootlyn der voorfteven

x, en men brengt de wydte u x op de waterpafle-tekening van F in 10.

2* Laaiende eenc kromme gaan door de punten 10, 8 , 7, f, zo is de

tweede tuflehenfent befchrevcn.

De derde tuflehenfent Iaat zich befchryven als de voorgaanden , weshalvea

het onnodig is dit werk te vergrooten door overtolligeher haalingen.

XIX.
De Spanten van voren te befchryven op de Projeftie tekening.

Ajjzo de fpanten van welke hier gefprooken wordt, zich befchryven in de-

zelfde manier als de fpanten na achteren, zo zullen wy ons vergenoegen

met breedvoerigte verklaaren de manier om het fefdc fpant te befchryven.

\f' Moet men op de waterpafle-tekening neemen deo afftand van 9 tot

11 , van de lyn van 't midden tot de fent der fnydingen aan 't fefde fpant,

en dezelve overbrengen op de projectie - tekening van de lyn van 't mid-

den F O op de fent der fnydingen 24, het fefde fpant moet gaan doe*

dit punt.

2* Moet men op de waterpafle-tekening neemen den afftand van 9 toe

ia, van de lyn van 't midden tot de eerfte tuflehenfent, en dezelve bren.

gen, inde projectie-tekening, op de eerfte tuflehenfent van de lyn F O
aan 't punt 25 , door wien het fpant gaan moet.

Rr s 3* Neemt
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3* Neemt men insgelyki op de warerpaflé-tekening den af(land van 9 tot

13 van de lyn van 't midden tot de tweede tuffchenfent, en men brengtze

op dé projeftie tekening van de lyn van 't midden F O aan bet punt só.

4* Noch neemt men op de waterpafTe-tekening den afltand der lyn van

't midden tot de derde tmTcbenfent van 9 tot 14, en «en brengtze op.de

projeftie-tekening van de lyn F O tot 27.

5<" Eindclyk neemt men op de waterpafle-tekening den afftandder lyn<

van 't midden tot de fent van 't hartvan 9 , tot 15, en men brengtze op de.

projeftie-tekening van de lyn van *t midden F O tot de ontmoeting der fen1

van 't hart aan bet punt 28.

d* En laatende eene kromme gaan door de punten 28, 27, atf, ij, Hx
en tot de fponning naby F, zo is het fefde fpant op de projeOie-tekening,

beichreven.

Al de andere fpanten befchryven zich op dezelfde manier, necmende de

opening der. feuten op de waterpaffc-tekening , en ze overbrengende op de.

lynen der projeQie-tekening die dezelfde feuten betekenen.

A. A N M E R K I- N G.

Al de fpanten eindigen zich aan de fent van 't hart : doordien wy noch

niet-gefprooken hebben als van bet Scheeps-gedeelte begreepen van de kiel

af tot aan deeze fent, daarom moet men verheffing der fent van 't hart

merken tegenover ie der fpant , om de punten te hebben door welken men
eene kromme laat gaan, die op de>proje£tie-tekening den omtrek merkt der

fent van 't hart voor het deel van voren , zo als wy gedaan hebben voor

het deel van achteren % maar gclyk deeze punten zich vinden voor al de

fpanten , zo a!s wy het verklaart hebben voor de achterfpanten , voor het

fpant der evenwigthouding, en voor het achtfté voorfpant, zoude het over-,

tollig zyn om in een grooter uitbreiding te treeden.

VAN DE-. VERTUINING.
Men moet de windveeringftue , de opdutten .van de fpanten der even-

.

wigthoodinge , van 't loeffpant , en van het grootfte fpant befchryven

volgens een der wyzen die verklaart zyn in de voorige hoofddeelen , vervol-

gens befchryft men de, feuten der vertuining, gelyk. wy gaan verklaaren.

XX. Dl.
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X X.

De Verheffing te vinden van de Senten der Vertuining op de 'Stutten die men be-

fchreven beeft op de Proje&ie-telenmg. Plaat ao.

ï/'J-Jei is genoeg voor een tweedeks Schip, twee fenten der vertuining

te befchryven : de allerlaagftc noemt zich deJent van 't tweede dek , cn zy is.

vertoond, op de verheffings-tekening , door het binnenfte vlak van 't vierde

barghout; de andere Tent der vertuining noemt zich de iyft van 't dolbord,

en zy is vertoond , op de verheffings-tekening, door hét opperftè vlak der

fent van 't dolbord.

2^ Om de hoogte van deeze fenten te hebben op de fpanten waar van
men de oplangen befchreven heeft , moet men op.de verheffings-tekening,

en tegen over ieder van deeze fpanten, de lootrechte hoogte neemen die 'er

is-van 't bovenfle der kiel, tot elk der lynen die deeze fenten vertoonen , cd

dezelve brengen op de verheffings-tekening lootrecht tot de Jyn A B, en te-

gen over ieder fpant, zo als wy het uitvoeriglyk hebben verklaart fpree-

kende over dc fent van 't hart van achteren. En dus werkende zal men
voor het achcerfle hebben de punten 29 , 30 , 31 » en voor het voorfte 29,

32, en 33, die de verheffing der fent van het tweede dek merken, tegenover

elk een deezer fpanten : en werkende op dezelfde wyze voor de fent van het

dolbord, heeft men de punten 34, 35 , 36 voor het achterile en voor het

voorfte 34, 37 en 38: deeze punten bekent zyndc , kan men op de water-

paffe-tekening de twee fenten befchryven die. hier vercifcht worden.

X X l

Op de H'aterpajfi.tckenmg te befebryven de twee Senten der Vertuining.

]VÏEn brengt den waterpa/Ten afftand van 59 tot de lyn van 't midden

,

genomen op de projeeïie -tekening, op het grootfte fpant der waterpafTe-

tekening van a in 16 ; insgelyks brengt men den afftand van 30 tot de lyn

van 't midden , in de projectie-tekening , op het fpant der evenwigthouding

van de waterpaflè-tekening van M in 17, de wydte 31 brengt zich op de

windveering der waterpa/Te-tekening van G in 18, en laatende eene krom-

me gaan door de punten 16, 17, 18 , zo is de fent van het tweede dek voor

het deel van achteren befchreven. Men werkt van gelyken voor het voof-

fle, dus brengt men de opening 29 van 't grootfle fpant, 3» van 't fpant
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der evenwigthouding, en 33 tier oplang van 't loeflpant op de waterpaflê-

cekening in de punten 16 , rp, 20, door welke men eene kromme laat

gaan die de fent van het tweede dek voltooid.

De lyft van het dolbord befchryft zich als de voorgaande, overbrengende

34» 35» 3<*> voor net achterfle, en 34, 37, 38 voor het voorfte op de

waterpafle-tekening aan de punten 21, 22, 23, voor het achterfte, en 21,

24 , 25 > voor het voorfte , de kromme die door al deeze punten gaat wyft

aan de lyft van het dolbord.

Het is nodig op te merken dat wy deeze fenten geftippelt hebben om die

van de andere te onderfcheiden.

_L/£ oplangen befchryven zich gelyk men befchreven heeft al de achter-

en voorfpanten; daarom neemt men,
\** Op de verheffings-tekening den afftand van het bovenfte,dcr kiel tot

dk een deezer fenten tegen over ieder fpant.

2'' Brengt men dezelve over op de projeclie-tekening van het bovenfte

der kiel tot de lyn van 't midden, en men verheft lootlynen.

3'' Om te wecten waar ieder oplang deeze evenwydige moet fnyden die

de hoogte merken der fenten tegen over ieder fpant, neemt men op de wa-

terpafle-tekening den afftand die 'er is van de lyn van *t midden tot elk een

deezer fenten op ieder fpan: , en men brengtze over op de projeclie-tekening

van de lyn van 't midden op de evenwydige die tot ieder fpant behoort, het

geen de punten geeft door welken de oplangen gaan moeten , en door

welke men ook eene waterpafle kromme kan trekken , die op de projeftie-

tckening den omtrek deezer fenten uitdrukt.

Dit alles zal zeer klaar worden, wanneer men herdenkt het gene wy te

voren gezegt hebben, aangaande de fent van 't hart; men zal alleenlyk

aanmerken dat de fent van 't tweede dek, als de anderen, zich bepaalt op

de voorfteven ; maar de lyft van 't dolbord eindigt in 't locffpant y op de

verheffings-tckening; om de plaats te hebben waar zy zich bepaalt op de

waterpafTe-tekening, moet men op de verheffings-tekening neemen de wyd-

te y Z, en dezelve brengen op de waterpafle-tekening, lootregtig op de

lyn B D van 27 aan 26, tot aan de ontmoeting der fent.

XXII.
AI de Oplangen te befebryven.

XXIII. Fan
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XXIII.
Van de Waterhjntn op de Verbeffings-ukening. Plaat ai.

i*TTRekt men de waterlyn van 't geladen Schip , met zich te voegen

naar 't geen gezegt is in de voorgaande hoofdlieden, vervolgens befchryft

men tuflehen dceze waterlyn en het hovende der kiel , zo veele waterlynen

als men wil, mits datze geduurig evenwydig zyn aan de waterlyn van 't

geladen Schip ; Wy hebben ons vernoegt met 'er drie te befchryven onder

de waterlyn van 't geladen Schip , tot
,
vermejding van verwarring in de

Figuuren.

XXIV.
Tt brengen op di ProjeSie tekening de boogie der FTolerlytien die gemerkt zyn op

de Ferbeffings-tekening.

Cj Elyk men altyt begint uit de lyn van het verfchil der waterdragt wan.

neer men door de driehoeken werkt , zo volgt het dat de waterlynen op dc

projeeïie - tekening vertoond zyn door evenwydige lynen ; maar in de

manier die men nu verhandelt , als men geduurig op de kiel werkt

,

maakt het verfchil der waterdragt dat de waterlynen böantwoorden aan ver-

fchillende hoogtens op de inhouten , of dat 'er meer afftand is van de kiel

tot eene waterlyn tegen over het eene inhout als tegen over een ander. Hier

uic volgt dat , zo men op de projectie-tekening overbrengt den afftand die

men vind op de verhefHngs-tekening van de kiel tot de waterlynen tegen

over al de inhouten , men eene kromme lyn zal hebben ; dus moet men niet

verwondert zyn zo de waterlynen op onze tekening vertoond zyn door krom-

me lynen, alhoewel het water altoos eene rechte maakt; naar dien deeze

rechte lyn, die door 't water zelf op het levenddeel befchreven is, meer of

min verwydert is van dc kiel in d eene plaats als in d'andere, en dat dit

verfchil te meer groot is als men meer verfchil gegeeven heeft van water-

dragt. Voor het overige werkt men voor de waterlynen als men gedaan

heeft voor de fenten , dus vergenoegen wy ons met een exempel aan te too*

ncn , en wy verkiezen daar toe de waterlynen van 't geladen Schip.

V' Moet men op het grootfte fpant der verheffings - tekening neemen
, p,Jtt ll4

den afAand a b, die 'er is van 't bovenfte der Jcicl tot de waterlyn in la- Fig.i8c*.

ding , en dezelve brengen op de lynen der breedte van A in C en van B in

D, en men trekt de lyn CD, die aanwyft de hoogte der waterlyn van 't

geladen Schip by het grootfte fpant.

4* Qm



374 ANDERE MANIER OM DE PROJECTIE-EN WATERPASSE-

id' Om de hoogte der waterlyn ce hebben by het derde fpant , neemt men
op de verheffing*- tekening de hoogte c d van 't bovenfte der kiel tot de

waterlyn in lading, men brengze overop dè lyn van '.t midden der projec-

tie-tekening van F in E, en men laat op 'tpunt E eenen lootlyn vallen , die

het derde fpant fnyt in een punt e ,dat de hoogte aanwyft der waterlyn in

lading tegenover het derde fpant.

3 * Om de hoogte der waterlyn in lading te kennen, tegen over het zevende
fpaBt, neemt men op de verheffings-tekening teegenover het zevende fpant,

den afftand e f die er is van 't bovenfte der kiel tot de waterlyn in lading,

en men brengtze op de lyn van 't midden derprojeétie-tekening van F ki G,
en men laat op G vallen eene lootlyn , die 't zevende fpant fnyt by het pantg.

4* Met eveneens te werken op al de fpanten naar achteren, heeftmen pun-

ten gelykformig aan e en g.dopr welke men laat gaan eenekromme C e g f,

die de hoogte merkt van de waterlyn in lading tegen over al de fpanten.

Wy vergenoegen ons met de hoogte der waterlyn te zoeken tegen over 't grootjïe

* fpant, bet derde en 't zevende, ten einde men de figuur die klein is, niet over-

tollig bclaadc met zo veel letters en fys/n; maar wanneer men eene groote tekening

beeft , zal men wel doen om de hwpe der waterlynen .te neemtn tegen over al

de fpanten.

S* De waterlyn in lading befchryft zich van.gelyken voor het -voorde
deel, en zyn hoogte voor het grootfte fpant gevonden zynde by het punt
D, gaan wy, gelyk als wy voor het achcerfte deel gedaan hebben, de
hoogte zoeken deezcr waterlyn , tegen ovej het derde en het fevende fpant.

6d
' Neemt men op het derde fpant der verheffinga-tekening, de hoogte gh

van de kiel tot de waterlyn in lading, men brengtze op de lyn van 't mid-
den der projectie- tekening van F in H, en men laat op H eene lootlyn

vallen, die het derde fpant fnyt in h.

7* Neemt men op.de veheffings-tekening tegenover het zevende fpant,
de hoogte i k van het bovenfte der kiel tot de waterlyn in lading, men
brengtze over op de projeftie-tekening van F in I , en men laat vallen op
het punt I eene lootlyn , die het fevende fpant fnyt in 't punt i.

En laatende eene kromme gaan door de punten D h i k, heeft men de
verheffing der waterlyn van het geladen Schip, teegenover al de inhoutcn,
in atht nemende het gene gezegt is in de voorgaande aanmerking.

AANMERKING.
Men werkt ep de zelfde manier voor de andere waterlynen , daarom

heb-
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hebben wy geoordeeld te kunnen verzwygen de herhaaJingen die' onno-
dig zyn.

XXV.
De /Waterlynen overtt brenger, cp de TFaterpaJfe-ttkening.

AL*>deeze bewerking volkomen gelyk is aan het gene wy gezegt heb-
ben fpreekende van de fenten , zal het onsgénoeg zyn de manier omftan-
dig aan te toonen , om de waterlyn te befchryven van het geladen Snip.

l* Moet rosn op de projectie -tekening neeraen den afftand van de lyn
van 't midden G F aan het groottte fpant op deszelfs evenwydige CD, ea
ze overbrengen op de waterpaflê-tekening van A in B. Fig. 3.

aA Zal men op de projectie-tekening neemen.de wydte van 't midden G F
aan het derde fpant naar achteren, op de evenwydige E e, en men zalze

brengen op het derde fpant der waterpaflê-tekening van C in D.
3* Zal men op de projectie-tekening neemen,de wydte van het midden

G F, aan het zevende fpant op defzclfs evenwydige van G in g , en men
zal ze brengen op het zevende fpant der waterpaflê-tekening van £ in F.

4* Zal men op de projectie - tekening neemen, de wydte derlynvan 'c

midden G F aan het derde fpant naar voren van H in h , en men zalze

brengen op het derde fpant der waterpaflê-tekening van G in H.
5* Zal men op de projectie- tekening neemen, de wydte der lyn van 't

midden G F aan het zevende fpant naar voren van I in i , en men zalze bren-

gen op het zevende fpant der waterpaflê-tekening van I in K.

6* En laaiende eene kromme gaan door de punten F, D, B, H, K, zo i»

de wateTlyn van het geladen Schip op de waterpaflê-tekening befchreven.

Wy hebben gezegt dat men op de projeftie-tekening merken moejl, de hoogte der

waitrtynen tegen over al de Jpanten,in dit geval zoude men op al dt /ponten der

materpafie -tekening btbben bet punt door wik de waterlyn gaan moet; maar 't

httft ons tngeji htenen dat de uitweiding war in tx>y getreeden zyn
,
vol/laan

ion, op dat men geen verlegentbeid en vind in de bemerking yan ditJluk: deeze zelf-

de reden onljlaat ons te fpretken van de andere watertonen , die xicb overbrengen op

dt nattrpajfetekenmg , even als dt waterlyn van bet geladen Scbip.

7* Daar blyft om te weeten waar zich de waterlynen bepaalen, en

wy beginnen van achteren; al de waterlynen eindigen op de achterfteven

,

maar den omtrek van 't randfoenhout doet haar eene kromte neemen die

men merken moet op de waterpaflê-tekening , gelyk wy gaan verklaaren ten

aanzien van de waterlyn van het geladen Schip.

Ss 8* Be-
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B"' flefchryft men de lyn M N , die het randfoenhout vertoond , zo

als wy gezegt hebben ,
fpreekende van de fenten der waterpafle-tekening.

o* Neemt men op de evenwydige van het randfoenhout der projeöie-

tekening, den afïtand van de lyn van 't midden aan het punt 1, waar het

randfoenhout deflelfo evenwydige ontmoet, men brengtze op de lyn MN,
der waterpafle-tekening van O in P, en de waterlyn moet gaan door 't

punt P.

io* Om te weeten waar de waterlyn zich eindigt op de achter(teven ,

neemt men op de verheffings-tekening den afftand 1 m van de lootlyn der

tchterfteven tot aan het midden van haare fponning , men brengt deezen

afiland 1 m op de waterpafle-tekening van 2 in L, en de waterlyn moet

eindigen in het punt L.

1 1* Neemt men naar voren den aflland n o van de lootlyn der voor-

tleven op het midden haarer fponning , en men brengtze op de waterpafle-

tekening van R in S.

ZEVEND*

«
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
Algemeene aanmerkingen op den Scheeps-Bouvj.

JL)e reegels die wy tot heeden op de voornaamfte afmeetingen der Sche-

pen hebben gegeeven, de wyzen die wy hebben voorgeftclt om de ver-

fchillende Tekeningen te maaken , en de voorbeelden door ons bygebragt

wegens Schepen van allen rang die gemaakt zyn door de allcrgrootfle Mee-

ftcrs ; al deeze zaaken moeten door een goed Timmerman niet anders aan-

gezien worden als onderwerpen van befpiegeling , of op zynhoogft als mid-

delen om aan het Schip.dat hy maaken wil , de gedaante te geeven die hem

voorkomt als de befte, met betrekking tot deffelfs ordening en naar de uit-

werkingen die het moet voorbrengen. Want een Vaartuig dat bewoogen

moet worden door riemen, zal zeer verfchillend zyn aan die, welke haare be- .

weeginge alleen door de zeilen moeten verkrygen ; een Schip voor den

Koophandel moet niet gelykformig zyn aan zulk een welk men voor

den Oorlog fchikt, en die genen welk men alleenlyk bouwd om ter kaap

te vaaren , moeten grootelyks verfchillende zyn van die genen, welk flagor-

dens wyze moet dryden.

De verfchillende verordening der Schepen, zo ten aanzien van de

vloeiftof op welke zy vaaren moeten , als met betrekking tot de uitwer-

kingen die zy moeten veroorzaaien , hebben oorpronk gegeeven aan de
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i78 ALGEMEENE AANMERKINGEN
groote verfchillentheid der Vaartuigen die men vind op de Groote en Mid-

delandfche Zeen ,
op de Mecren en op de Rivieren. Dus moet een goedTim-

merman niet te werk gaan volgens gewoon* } maar altoos ingevolge de

verordening van het Schip dat hem belaft is te bouwen. Om deezc oogmerken

te bereiken is het ontwyfelbaar noodzaakelyk dat hy voorzien is van eene

goede berpiegelende kennis, zo wel ten opzigte van den aard der vloei-

ftoffen als van die werktuigkunde der dryvende Lichaamen. Voorzien

zynde van deeze wetenfehappen , kan hy gebruik maaken van de verhande-

ling, der Scheeps-bouw van den Heer Bmguer, waar in hy grondig zal vinden

de beginfelen van den Scheeps-bouw ;zy moeten het voorwerp niet maaken.

eener oeffenende verhandeling gelyk deeze is : maar ik kan my niet ont-

flaan eenige overweegingen te maaken, die my voorkomen als zeereigen,

ter betooninge van de groote nuttigheid eencr goede en gezonde befpie-

gcling.

Vandi wornaamjle bcedamgbedn die de Schepen dienen te btbben.

i*ZfY moeten het Zeil wel draagen , niet alleenlyk om wel te vaaren,

terwyl de waterlynen gefchikt en berekent zyn onderftellende het Schip

recht, maar ook om kracht van zeilen te kunnen byzetten wanneer een Schip

moet jagt maaken of gejaagt wordt , wanneer men genoodzaakt is een boek

te booven te zeilen, of van de wal te leggen ; en om ingeval van gevecht zich te

kunnen bedienen van de laag onder den windt, die byna altoos ondienftig

is wanneer een Schip helt, en veel. overgeeft aan de kragt van den

windt.

2'' Is 't noodig dat zy wel ftuuren , dat zy luifleren aan het Scheeps-beftier,

voornamelyk in een gevecht, of wanneer men lavecren moet om tu/Tchen

klippen te zeilen ; want dikmaals haagt het behoud van een Schip aan
deeze hoedanigheid.

3'' Zy moeten hun eerfte laag in het midden omtrent vier en een halve

voet verheeven hebben , of vyf voeten booven de eerfte waterlyn , zonder

het welke (hoe weinig de zee hol mogt ftaan ) een zwaar Schip, dat genood-
zaakt zoude zyn de poorten aan ly gcilooten te houden

, gevaar zoude loopen
door een veel zwakker overmeeflert te worden , die alle zyne poorten open had*
of wel genoodzaakt zyn af te zien van het voordeel van dé windt, om van
jsyn gefchut te loeven gebruik te maaken. Wy hebben geraden de poor-

ten voorwaarts meer verheeven te houden als die van 't midden, op dac

een
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«en Schip, 't welk onder zeil flaags zynde , zich bedienen kan van zyn
voorfbs gefchut, wanneer dat deel van 't Schip overflolpt zoude zyn door het
geweld van den winde, of verdronken door het reyfen van de zee, die zich
altyt meer voorwaarts verheft als na de andere deden.
4* Moet een Schip wel evenwigtig zyn , dat het weinig heyd of deurflaat,

dat het luttel deynft, dat al deszelfs bewegingen zagt zyn, dat het zich in
zwaar weer wel verheft op de golven, als het met zyn fchover zeil, of
onder zeil bylcgt, zonder dat liep het gevaar van te ontmaften.
j*Moet het wel voor den windt gaan, ruim fchoots- of halfwindt, en

vooral digt by den windt , dat het weinig afdryft of wel aan den windt
blyve.

1 I.

Of bet mogelyk is dat een Schip al die hoedanigheden heeft?

2jO de vraag anders niet was, dan aan een Schip te geeven eene deezer
hoedanigheden, de Scheeps-bouw zou veel makkdyker zyn, als zy is, maar de
moeilykheid beftaat in die alle byeen te brengen in een zelfde Schip ; het fchync
zelfs dat het onmogelyk is omze allen te vereenigen , tot eenen verheeven
graad; vermits de gedaante, die gevoeglyk is om aan een Schip een dee-
zerhoedanigheeden te geeven, dikwyls als tegenflrydig is aan ,die welke no-
dig was om een ander daar by te voegen. De kunft beftaat dan in te

weeten van wat te verliezen aan den eenen kant , om te winnen aan
eene andere zyde, of in niet zo veel te winnen als men zou kunnen in

een opzicht, om andere voordeden niet geheel en al te verliezen ; der-

halven is het nodig een zeeker evenwigt te behouden ; maar voor zulks

moet men, ten minden op weinig na, weeten welke de gedaante zal zyn
die men aan een Schip zoude moecen geeven ,om het dit of dat voordeel toe

te brengen, maakende afzondering van al de anderen. Wy gaan in de
volgende artikelen algemeene denkbeelden geeven ;zy kunnen van eenig nuc

zyn voor hen die de Scheeps-timmering wenfehen te leeren , alhoewel wy
toeftaan datze in verfcheide omftandigheden rechtmatige tegenfpreekingen

kunnen leiden.

.III.

Van de Mallen diefebynen eigen te zyn om aan de Schepen de hoedanigheid te g««
ven van vul Zeil te draagen.

EEn plat buik/hik en een weinig lang, of wel eene zitter een weinig open,,

net een oplang tamelyk regt, die zich naar booven van den as van 'tSchip
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verwydert ; en de groofte wydte gebragt tot byna aan de lyn van 't eerde dek,

in 't een en 't ander geval zoudemen met deeze afmeeting wysfelyk te bellieren

mallen kunnen rnaaken om aan de Schepen de hoedanigheid te geeven

van wel Zeil te draagen , behoudens dat aan een andere kant de beftouwinge

zich hier niet tegenftelde , dat men zyn uitterfte beft doet om de hoogtena

boven water te verligten , zonder vrees van de bodems der kiel te bezwaaren,

«n datmen de vertuining vermindert zo veel mogelyk is: in een woord be-

houdens dat de beftouwinge famenloope met de gedaante van 't Schip ,met

het zwaarheids middelpunt te verlaagen.

I V.

Van ie Mallen die een Schip gevoelig rnaaken aan zyn Roer en aan bet Scheeps-

lui Ooge kimmen en wd gefneeden , eene grootfte mal een weinig voor*

waaru geplaatft, een waterdragt wat aanzienlyk voor al achterwaarts , een

voorfleven fterk uitgefchooten of eene korte kiel , een kxxrechte aebterfte*

ven , eene vertuining zeer vlak , dit alles veroorzaakt aan een Schip de ei-

genfehap van wel naar 't roer te luifteren, en brengt toe om het te doen

Juirteren na het Scheeps-wcrk ; maar deeze laatfte hoedanigheid hangt veel

af van de bemafting; noch is het goed niet te vergeeten dat de Schepen,

die wel zeilen , altoos die zyn welke beft ftuuren.

V.

Van ie Mallen die tetfajelyk zyn om eene verbeevc laag te hebben,

PTEt is klaar dat een lang en vlak buikftuk, een groofte mal van groote

uyigeftrektheid, laage kimmen en weinig ingerrokken ,hct doode werk ligt,

een verheeve laag moet geeven.

v l

Wat 'er vereifebt wordt dat een Schip weinig beyi, en dat zyne btweegingen

zagt zyn.

liEne lange kiel, de fnydingen een weinig laag en gezworen , eene even-
redigheid wel uitgeftrekt tulTchen de uitgebreidheden voor-en achterwaards,
bedacht zynde datze eene genoeg nauwkeurige overeenkomft hebben met
het gewigtdat elk deezcrdeelen moet dragen , de vermindering van het ge-

wigt
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wigt voor -en achterwaard!, alle deeze dingen maaken de bewceging der

heyinge ragt.

V I L

y<m de Mallen dit maaken dat ten Schip en goed Zeitin zy.

Om aan de Schepen deeze hoedanigheid te doen hebben, zal het goed

zyn het buikftuk een weinig kort en ingetrokken te houden , de boden»

klein te maaken , van dc breedte te verminderen , of de lengte te vermeer-

deren , zonder het hol te vergrooten , om de nodige uitgeftrektheden te

vinden ,
voornaraelyk door de vermeerdering der lengte. Eene voorfteven

wat uitgefchooten , en de fnydingen wat verheeven , zyn noch voorwaar-

den s zeer voordeelig om een Schip een goed zeilder te doen zyn.

VIII.

Van de gedaante die ëenfiig it m een Scbip wel by den windt te houden en dat

bet weinig afdrift.

J"Jler toe dient een kiel een weinig lang, en niet veel verfchil van wa-

terdragt tegeeven , de wydte te verminderen, het hoPof de lengte te ver-

meerderen, en bygevolg het bnikfluk kort en fierk ingetrokken te houden.

Zoo een Schip , vindende in 't water veel tegenftand op de zyde, en

weinig op zyn boeg, zal niet veel afdryven.

De verheffing tan de laag kan btftaan met al de andere beedanigbedtn die

een Scbip kan hebben.

het gene gezegt is, ziet men dat 'er goede hoedanigheden zyn die.

famen kunnen gaan,, naar dien de mallen die gunflig zyn aan eene goede

hoedanigheid, niet altoos het tegendeel zyn aan eene andere.

Het fchynt my toe, by voorbeeld, dat een Scheeps-Timmerman altooi

aan zyne Scheepen eene fchoone laag kan verzorgen, om dat, welke ge-

daante hy ook geeft aan zyn levend werk, is hy altoos mcefter om de verplaat-

fmgvan water te evenredigen, naar het gewigt van zyn toegeruft Schip.

Het is waar dat een lang en plat buikftuk #c. mallen maakt van groote

uitbreiding; maar zo men , om aan een Schip andere eigenfebappen te
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verzorgen ,

verpligt is om inkrimping te geevea,en bodems te maakea

klein en wel gefneden, heeft men niet als de nodige uitgebreidheden

aantewinnen , met een der voomaamfte afmeetingen te vergrooten , dat is

te zeggen,de breedte, de lengte, of het hol.

X.

Een Scbip kan ene fcboont Laag hebben en wel Zeildraagm.

een Scheeps - Timmerman dc wydte te hoog geplaatft had, en zo het

zwaarheids middelpunt van zyn Schip zich veel te verheven bevondt, hy

zou moeten afftaan van het wel zeildraagen , of van het hebben eener ver-

heeve laag; want Zo men wilde behoudende verheffing van de laag,

de wydte te hoog leggende, zal het Schip rank zyn, en gevaar loopen van

bet water in dc poorten te krygen , en mogeiyk werk hebben om weer te

rechten , voor al zo er maar de minfbs beweeging was in de beftouwing.

2*. Zo men , om het Schip in ftaat te ftellen tot het wel zeildraagen , het

overlaade met baliall , met oogmerk om zyn kragt of fierk te te doen

zakken , en te verlaagen zyn zwaarheids middelpunt, als dan zoude de

laag verdronken zyn , cn wat meer is dat Schip zou zo goeden zeilder niet

zyn als 't behoord te wezen , om dat het van voren te grooten waterkolom

te verplaatfen had ; dit zou dan een gebrckkelyk Schip zyn door de miflag

vandeOelfs maaker; maar hier uit moet men niet befluiten dat de hoedanig-

heid van wel zeil te draagen en eene fchoone laag te hebben tegens el-

kander ftrydig zyn.

X I.

Men km in een zelfde Scbip vereenigen de drie hoedanigheden , van een fchome
laag te hebben , van bet Zeil wel te draagen , en een goed

Zeilder te zyn.

Zommige Scheeps-Timmerlieden meenendat hetonmogelyk is een Schip
te maaken , dat in zich vereenigt deeze drie hoedanigheden , om een
fchoone laag te hebben, van het zeil wel te draagen en een goed zeilder

te zyn.

Zy grond* zich i* op het algemeen beginfel, dat men voorde twee
eerfte hoedanigheden groote uitgebreidheden en vlakke bodems moet heb-
ben ,

en dat 'er voor de andere hoedanigheid fcherpe en gefneede bodems
nodig zyn.

2'. Zy

Digitized by Google



OP DEN SCHEEPS.BOUW. ags

a°. Zy merken net reden aan dat veele Schepen die men gemaakt ljeefc

om wd voor de windt te zeilen , weinig gefchut hebben gehad , en datze maar
middelmatig het zeil droegen ; maar zy hebben geen agtgegeeven i°. dat een
Schip, wdk de bodems vlak heeft, maar dat veel zeil kan draagen ,op Zee
zoo voorby zeilen die welk een klein vlak zoude hebben , en maar weinig

zeil zoude kunnen voeren. a°. Wat is het dat een Schip voordeelig maakt tot

de zeilagie? 't is dat zyn bodems zodanig gemeden zyn dat dc tegenftand

dervloeiilof rykeryk vermindert zy: doch behoudende de uitgefbrekthedon

die eene fchoonelaag veroorzaaken, en het fteunfel dat het zeil weldoet

draagen, is men niet meefier van de tegen (land der vloeütef veel te ver*

minderen? verlengende een weinig het Schip , en verminderende even-

rediglyk wat uitgebreidheden 'naar de kiel: het is dan klaar dat een goed

Scheeps- bouwer in een zelfde Schip vereenigen kan de drie hoedanig-

heden van te hebben een fchoone laag, het zeil wel te draagen en wd voor

de windt te «alen.

X I I.

Men kan aan etn Scbip toebrengen de hoedanigheid van 'xel na zyn roer te Jttj/lt-

ren , wet vuur weinig tl verliezen van zyne eendere goede hoedanigheden.

Eünige Scheeps-Timmerlieden met reden overtuigd zynde dat het eene

groote hoedanigheid is aan een Schip, van wel te luideren naar zyn roer, hebben

byuitllek deachterfnydingen verheeven en gefcherpt.om de vereeniging der

waterdraaije* gemakkelyk te maaken op het roer. Geheel ingenoomen van

hun voorwerp hebben zy uit het oog verlooren het evenwigt van vooren

met dat van achteren , of liever de evenredigheid die 'er zyn moet tufïchen

de uitgeflrektheden van voor -en van achterwaard*, betrekkelyk aan het

gewigt dat elk deezer deelen moet draagen: hunne Schepen dus niet meer

evenwigtig zynde deinsden te rug, en heydenzeer hart ;men was buiten (laat

zich te bedienen van een gedeelte hunner eerfte laag : deeze bewegingen

van op-en neerheying verhinderen veelmaals hunnen voortgang, en ver-

fwakken hun rondhout.

Anderen, om dc cvenwigthouding niet te verliezen , verminderden de uit-

breidingen van voren ,
evenrediglyk aan die van achteren ; maar zy ver-

vielen in andere zwaarigheden , want die verminderingen van uitbrei-

ding verlaagden hon gefchut, en naamen een gedeelte weg van 't

fteunfel dat de zeildraging maakte; wat meer is, de waterlynen van voren

moeielyker zynde te bellieren , ontftond 'er dikwyh) eene Scheeps-gedaan te

mixt eigen aan de verdeeling der vloeiftoffe.

Tt Voor
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Voor my, ik meen te begrypen dat men kan Vereenigen de hoedanigheid

van wel tc ftieren, met die van wel zeil te draagen, van eene fchoonc laag

te hebben, en wei voorde windt te zeilen ; maar om zulks wilde ik nku
van de uitgebreidheden verminderen, noch aietc veranderen in de voor.

fte gedaante van een Schip , dat men bekwaam zal oordeelen tot het

verdeelen der vloeiftoffe en tot bet weldragen van 't zeil.

a* Zoude ik een weinig verfchil geeven van waterdragt, by voorbeeld s
voet 6" duim voor de zwaare Schepen , en 2 voet voor de anderen.

3* Zoude ik aan de voorfteven zo veel uitfehieting geeven als beftaanbaar

was voor de fokke-maft, die ruften moet op de (levenloop, of het flemp-

hout, maar nooit op de voorfteven , het geen ten naaftenby maakt „ of ,'f

der lengte van 't Schip

4* Zoude ik het grootfte fpant plaacfen 6", 7, of 8 voeten, volgens de

charter der Scheepen , meer naar voren als na het midden.

5* Zoude ik zorgvuldig behouden het evenwigt tuflehen de uitgebreidhe-

den van achteren, die van voren > en de zwaarte die het een en ander deel

moet draagen ,*eindelyk zoude ik niet overmaatig de achcerfnydingen verhef,

fen ; want zo men aan een Schip gegeeven heeft- eene genoegzaame lengte

,

zullen de waterlynen van achteren zagt genoeg zyn , op dat de water-

draadjes zich vereenigen en kragtiglyk werken op het roer.

6* Onder de bovenfte waterlyn , zoude ik een weinig verbreeden de

mallen van achteren, zo ik nodig oordeelde, te hebben de vermeerdering

der uitgebreidheden van dat deel ; want die verbreeding, welke, zo by naar

voren was, weinig voordeelig zoude zyn om de vloeiftof te verdeelen,

en fchynt aan geene zwaarighcid onderworpen te zyn voor van achteren.

7* Moet men niet vergeeten dat al de Schepen, die wel zeilen, by uit-

nemendheid na 't roer luifteren.

8* Ik zie niet dat er elders eene hinderpaal zoude zyn tot 't veranderen

der evenredigheden van het roer, om het een weinig breeder te maaken als

naar gewoonte; ik zeg een weinig, want waarlyk zo men het veel ver.

breed , zal het niet nalaaten zyn yzer werk te breeken , en de achtcrfleven

verzetten , wanneer de zee daar geweld op doet.

Zo mende breedte van 't roervaft fteldeop de lengte, gelykwy gezegt heb-

ben Hoofd. I. Art. 19., zoude deflelfs breedte wat vermeerdert zyn , en zy

zou gelykformig genoeg zyn aan die, welke men te Brtjt voor verfcheide

Schepen heeft verkoozen : voor 't overige, wy zeggen 't andermaal , het zou-

de gevaarlyk zyn van ze grootelyks te vermeerderen, en dit zal niet ge-

fcbieden zo men aan de Schepen geen overmatige lengte geeft.

He:
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Het kont niy dan voor dat men in een zelfde Schip kan vereenigen de
goede hoedanigheden van te hebben eene fchoone laag, van wel zeil te

dragen, van wel te zeilen, en van wel na't roer te luifteren , en dat net de
Schepen een weinig langer te maaken als zy oudtyts waaren, zonder die

afmeetingen zo veel te vermeerderen als men gedaan heeft in fonunige

XIII.
Men kan ten Schip ten bm ZtUder maaken , zonder iets te vetkezen van zynt

Somrnige Timmerlieden, overreed zynde dat men de Schepen veel moet

inprangen van voren , om 'er goede Zeilders van te maaken , en van achte-

ren, op dame wel ftouren, honden hunne bojkilukken kort en ingetrokken,

verheffen hunne fnydingen zo voor-als achterwaard* , en doen al de water-

lynen naderen dicht b\ den as hunner Schepen. Zo de miken , het hol of

de lengte niet vermeerderen , verliezen zy gewhTelyk op de laag ; en

dit u een klip daar men dikwyls op verzeild ; zo men , otnze te vermeiden, de

mal van 't midden doet zwellen , maakt men noch zeer flegte Schepen ; want

hebbende geen (leun aan de uiteindent, zo zyn de bewegingen derhyinge

groot en veelvuldig, deverbindingen verzwakken t en de uiteinde™ zakken.

Noch meer, de wateriynen, die dusdanig een gedaante kunnen voortbrengen»

zyn niet bekwaam om de vloeibare (toffe met gemak te verdeden. Men
moet dan genoegzaams grootheden behouden , inde geheclc uitgeftrektheid

van 't Schip: met dezelve een weinig meer te verlengen als zy oudtyts waaren,

zo zal men de klippen vermeiden waarvan wy koomen te fpreeken, en men
zal hen zagte bewegingen verzorgen , zonder hunnen voortgang vee) te ver.

minderen. Want het is valfch dat een Schip des te meer gemak heeft tot

het klooven van 't water als het minder klockte heeft, naar dien men
door middel van de lengte de tegen/tand der vloeiftoffe grootelyks vermin-

deren kan. Eene zaak , die men moet aanzien alsbcweezen, is, dat zo het

voor-Schip de gedaante van een kegge had,zou het de vioeiftof nietzo ge-

makkelyk verdcelen als nu gefehied , zynde gezwollen door de kromte die

men geeft aanzynezyden, gelyk het te werk wordt geilek in al de Schepen.

X I V.

Men kan etn gotd by oe vmci ZtUder maaken zander te verliezen van de an-

dere boedanqttdtn.

Da» zyn 'er die voorgeeven dat men , om een Schip te maaken dat wei-

nig afaryft, een gedeelte van de volheid moet wegneemen dat het hebben

Tt 1 moet
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moet van voren, evenrediglyk aan dat van achteren; het kan waar zyn>

dat een Schip, fchraal van voren, weinig afdryft; maar ik denk dat

men aan 't zelve dit voordeel kan toebrengen zonder aftewyken van de

voorbedachte fchets der evenwigthoudinge van voor- tot achterwaard*,

zonder met toeleg een Schip te maaken dat hard heyd , en dat men verpligt

is op den neus te zetten wanneer men voor de windt zeilt, met gevaar

van het voorfle gefchut byna buiten dienft te Hellen.

Inderdaad wat word 'er vereifcht., om een . goed by de windt Zeilder te

maaken? het vereifcht dat een Schip de alderminfte tegenfbmd die moogclyk

is op zyn boeg ontmoet , en de grootfte op de zyden, voornamelyk naar het

deel van voren: wesbalven, vooronderftellende dat de waterlynen van voren

het voordeeligfte zyn om de vloeiftoffe te verdeelen , om aan 't Schip fteun*

fel te geeven op de zyde , moet men de uitfehieting maar niet tot over»

maat brengen, zo min als het verfchil der waterdragt van voor? tot ach-

terwaards, het Schip wat langer te houden als men oudtyds deed; en daar

by, zonder te vallen in eenige overmaat, zou het levendwerk alles heb-

ben wat nodig zy om aan den windt te kleven, en 'er het aller digft ea

fcherpft by te vaaren, behoudens dat men opmerking heeft om de vertui-

ning laag te maaken , en de bemafting te verdeelen op een voegfaame wys.

Besluiten wy dan, dat men aan een. Schip kan geeven de hoedanigheid van

weinig aftedryven, met het eenefchoone laagte doen behouden, eene voordec-

lige zeiling voor de windt, en de eigenfehap van wel zeil te draagen;die vaa

wel te ftuuren kon zelf behouden worden , zo men een weinig uitfehieting

en verfchil van waterdragt geeft , en zo men 'er toekomt om een fchoone

waterftrooming uit te fpaaren naar achteren , met al de andere bedingen

waar van wy melding gemaakt hebben
,
fprcekende van 't roer. Gelyk in

onze ondcrftelling de wacerlynen weinig bolligheid hebben op haare zyde,

is het klaar dat een goed Scheeps-Timracrman de eigenfehap van weinig af

te dryven met die vaa wel te ftuuren kan famenvoegen ; en zo beroemde

Scheeps-TimmerÜedcn het evenwigt verlooren hebben om aan hunne Sche-

pen de hoedanigheid te geeven.vaa by den windt te houden, moei mén niet

anders befluitcn als-datze eenen kwaden weg hebben gevolge

AANMERKING.
i*' Wanneer een Schecps-Timmerman zyn uitterfte beft heeft gedaan om

aan een Schip te geeven al de hoedanigheden die men wenfehen kan , en
dat het na defzelfs voltooijing bevonden wierd eenige gebreeken te heb-
ben,, zou men die gedeeltelyk kunnen verbeeteren door de beftouwinge; dit

iieentoevlutf waar van de. bevelhebber» dikwyls een goed gebruik raaa-
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ken; maar het is teder; want het gebeurd wel , willende een gebrek ver-

helpen van weinig belang , dat men aan een Schip wezentlyker hoedanig-

heden doet verliezen.

2* Wanneer wy dikmaal* herhaalt hebben dat het van belang is dat de
Scheepen fmoegzyn en ligt naar de hoogtens, hebben wy altoos in 't oog ge*

had de Scheepen gefchikt ter kaap, die, om zo te fprecken, vogels moe-

ten zyn , en aan wien het voordeel om fpoed te kunnen maaken van

degrootde aangelegentheid is, om altoos meefters te zyn van met voor-

deel jacht tegeeven of te neemen, naar de omftandighedcn zich opdoen.

Wy zouden ganfch verfchillend redeneeren aangaande een volledig oor-

logfchip, dat, een dryvend zee-kaftecl zyndc, zwaar van hout moet zyn,

en wat verheffing moet hebben om niet overheerfcht te worden door de

Schepen der vyanden.

3* Na 't geen tot dusverre gezegtis, zal men, geloof ik, toeflemmen dat

het niet onmogelyk is in een zelfde Schip byeentebrengen al de hoedanighe-

den die wy gezegt hebben te kunnen wenfehen , en het geen die mogelyk-

heid bewylt is de proef- ondervinding dat men Scheepen gevonden heeft

waarin al die hoedanigheden vereenigt waaren tot een genoeg verheevcn

graad; zo 'er Scheepen zyn die 'er aanmerkelyk van afwyken, is het de

fchuld hunner maakers, die niet grondig genoeg geleerd hebben de reegcls

of beginfels hunner kunflu

Na te hebben uitgezonderd fommige Scheeps- Timmerlieden van voor-

gaande tyd , die met gelukkige vermogens geboorenzyn, en verfcheide

hedendaagfche, die, geleerd door de wiskunft , inderdaad gewerkt hebben

tot voortzettingvan den Scheepsbouw , kan men zonder de waarheid te kwet-

fen zeggen, dat het meefte gedeelte zich met iever hebben toegeleid tot het

namaaken der Schepen die zy voor goed hielden. Die werktuigelyke en

flaaffche wyzen, diezy onvoeglyk te veel algemeen maak ten, hebben voort-

gebragt al die begeerde recgels van evenredigheid, al die wyzen om het

grootfte fpant te maaken , om er de anderen uit af te leiden , om de mal»

Jen te befchryven, &c. die ieder Schecps-Timmerman als een geheim be-

waarde voor zyn huisgezin.

Welk eene kleinheid ! het is even als of een groot Bouwkunftcnaar

wilde virbergen of geheim houden de evenredigheden der Bouw -orders;

deeze evenredigheden zyn in handen van al de weercld: hoe veel zyn

'er van hen, die ze kennen , die daarom niet bekwaam zyn om eenen

fchoonen voorhof offraaie' praalboog &c. te maaken? Van gelyken, wan-
neer al de manieren om een grootfte fpant te befchryven, of om 'er

al de anderen uit afteleiden, bekend waaren by al de werkdadig^ oefTe-
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naars , zy zouden daarom niet te meer goede Scheeps-bouwers zyn. Men
verdicht andere dingen als die werktuigelyke regels , men moet rede-

neeren over het geen men maakt , en om befluitender wyze te redenee-

ren moet men kennis hebben van natuur- en wiskunde, men moet de werk-

tuigkunde der vatte lichaamen en die der vloeistoffen verftaan , en zodanig

zyn voorwerp famenvoegen, dat men (met aan zyn Schip eene goede hoe-

danigheid te verzorgen) hetdaar toebrengt van 't zelve geen kwaade eigen-

fchap te veroorzaken.

Ik ondcrftel een Man, die in zyn Portefeuille verzamelt heeft zcernaauw-

keurige Tekeningen van een aanzienlyk getal Schepen, en dat de goede

hoedanigheden en gebreeken dier Schepen aangemerki zyn met alle moge-

lyke oplettenheid en oordeelkundige onderfcheiding ; die fchat, welke hem
niet licht valt zich te verzorgen met de nauwe toezigt en getrouwigheid

die ik vraag , zou van een groot onderftand zyn voor hem die met hulpe

van eene nette bereckening weet te onderilaan waar uit de feilen voortkoo-

men van ieder tekening of ontwerp, en hoe dezelve te verbeeteren. Dit

Schip, by voorbeeld, zeild wel voor de windt, maar zyn laag is verdronken.

Zoo de Scheeps-Timmerman, die geen grondbcginfelj heeft, tot het ver-

heffen der laag overkomt; zulks zal dikwyJs zyn ten kofte van den tocht;

integendeel, hy die grondbeginfels heeft, door de berekening komende te

weeten hoeveel de tegenftand der vloeiftoffe is vermindert op deboeg van dat

Schip, zal groote oplettentheid hebben de uitgebreidheden te vermeerde-

ren met de nette hoeveelheid die hem de berekening heeft aangeweezen

noodzaakelyk te zyn, om den tegenftand der vloeiftoffe niet te vergrooten.

De eerfte (en dit is veclmaals gebeurd) zal aanftonds de wydte vermeer-

deren, waaruit, door een gevolg zyner regels van oeffening , of door

gewoonte, zal volgen eene evenredige vermeerdering der doode werken,

der bemafting, der takclaüe, &c. en dit Schip zal grooter zyn zonder de

laag meer verliecven te hebben ;de andere Scheeps-Timmerman zal, of ver*

minderen van de zwaarte der hoogtens, zo de zaak mogelyk is enzode

fterkte het toelaat, of hy zal niet dan een eenige afmeeunge vermeerderen,

en zo zulks de lengte was, het Schip wk-rd noch des te beetcr zeildcr.

Wy hebben 't al gezegt, zo men in een Schip niet meer te vercenigen

had dan twee hoedanigheden ; eene lange ervaareniheid, verlicht door eene

gezonde oordeelkunde, zou het dicht by de volmaaktheid kunnen brengen:

maar gclyk er vyf of zes voorwerpen zyn om te vergelyken zovermetrderd

de zwaarigheid; niet tegen ftaande is het dit, welk men met reeden kan noe-

men , de wetenfehap van den Scheeps- bouw, en al wie deezen wegh
niet volgt, verdient niet den naam van Scheeps - bouwer : en is een flaaf-

fche
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OP DEN SCHEEPSBOUW.
fche nabootfer en veeltyds ongetrouw. De kundigheid van den Seheeps.

Timmerman laat zich ondertuflchen niet bepaaien aan 't geen wy koomen
tc zeggen; men moet noch iet» meer vorderen; dat is, in ftaat te zyn, om
vaartuigen temaakendie aan verfchillendc omwerpen voldoen: om in deezen

ftroom te vaaren , vereifcht men een vaartuig dat vlot gaat ; men wil een

Fluit die veel goederen kan iaadcn,die wel zejld.en met weinig manfehapkan

vaaren ; men heeft menigmaalen vaartuigen die nsroen moeten gebruiken >

eenige moeten in plaatfen vaaren waar de Zee hol gaat; anderen op itijfboo-

mende wateren ; noch anderen op rivieren van eenen fnellen loop. Hetkomt

in zeekere gelegendheden aan op vaartuigen die noch gefchut noch koop-

waaren te vervoeren hebben , maar die zeer fnel moeten voortgaan ; dit

Schip moet in een oorlogsvloot vechten, dat ander moet naar v/yd-

afgelegen plaatfen vaaren om den koophandel in de wingeweften te

befchermen; eindelyk is dit of dat t'eenemaal gefchikt om vrybuid te

nmaken. Die aan alle deeze vereifchtens weet te voldoen,, verdiend den naam

van Scheeps-Timmerman ; en deeze zal zeekerlyk geen geheim maaken van

eene manier om de mallen te befchryven : door diergelyke beuzelingen tal

het niet zyn dat hy zich geacht zoekt te maaken.

Wy hebben zo menigmaal aangedrongen op het gevaar dat 'er zoude

zyn met blindelings de regels te volgen die wy hebben voortgebragt , dat

men als bekoort zal worden om te denken dat ons doelwit veeleer geweeft

is, het vertrouwen, dat men in deeze reegels fielt, te vernietigen, als om
middelen aantewyzen tot het maaken van goede Scheepen. Wy zyn wel

verre van zodanig een toeleg te hebben , wy achten die manieren f

en zelfs veel anderen die wy hebben overgeflagen , willende dit hoofddeel

niet te veel vergrooten ; zy zullen ons middelen geeven om te nade-

ren tot de gedaante die de Schepen behooren te hebben , en om hen die

te geeven welke men oordeeld de befte te zyn
; zy 2yn noodaaakelyk voor

een bekwaam Scheeps-Timmerman om goede Schepen te maaken , maar

aan een leerling zullen zy niet ander* dienen als om de gedaante te

maaken van een Schip, dat net en zindelyk getekent zynde het oog kan

vlticn, fchoon het wezendlyke gebreeken heeft; want het opfhg van 't

oog is bedriegelyk , en daar is dikmaals zo weinig verfchil tufTchen een goed

Schip en een middelmatig , dat net gebeurd is van twee Schepen, die op-

flapei flonden j dat het geen welk men het befte keurde , min goed is be-

vonden als dat geen welk men met een föort van verachting aan.

zag. Kan het oog in waarheid wel juift genoeg zyn (vooral ten opzigte

van zo zwaarlyvig een romp) om te oordeelen of de uitgeftrektheden

van het deel onder water , evenredig zyn, aan de zwaarte van 't toegeruft

Schip
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Schip ? Echter is het daar van dat afhangt de verheffing van de laag. De
bloote befchouwing , is die genoegzaam om te oordêelen of de uitgeftrekt-

heden van voren en van achteren evenredig zyn aan de zwaartens die elk

deezer deelen, moet draagen? Zo ondertuflchen die evenredigheid niet wel

waargenomen is , zal het Schip verdronken zyn voor - of achterwaards , en

zo men dat gebrek verbetert door de bailaft , zullen zyne bewegingen hard

zyn, en zyn ronthout veel doen lyden; welke gewoonte men ook heeft

om Schepen te bezien , kan men daarom ftiptelyk aanwyzen de plaatGng

hunner zwaarheids middelpunt, de waare kromteder waterlynen,&c? het is

ondertuflchen van al deeze dingen , en van veel anderen die alzo moeië-

lyk te ontdekken zyn, dat afhangen de goede, of de kwaade hoedanigheden

der Schepen, en zy zyn het die maaken dat een Schip miflukt is, of dat

het al de goede hoedanigheden heeft die men begeerd.

Het zekerde is , wanneer men een tekening gemaakt heeft volgens de

wyzen door ons befchreven , en opzigtelyk aan de bedenkingen die onze

aanmerkingen doen gewaar worden, van ze te onderwerpen aan een

geftreng onderzoek voor dat men de timmering onderneemt ; zo men dan

aanmerkelyke gebreeken gewaar word , is 'er geen groot kwaad by , dit is

«en tekening welk men zoude moeten verhelpen ; maar zo die gebreeken eich

bevonden in het gemaakte Schip, welk een jammer! hoe veel hout ver-

looren ! Wat al koften vrugteloos.'

Dat onderzoek beftaat in berekeningen die voortfpruiten uit verfcheide

fraeië vraagftukken welke de Heer Bmgueur heeft opgcloft in zyne verhan-

deling der Schepen, en dit; hy zich de moeite heeft gegeeven van te bren-

gen tot ligte recgels, die gefchikt zyn .na de vatbaarheid van ieder een: wy
kunnen niets beters doen als den Leezer 'er naar toe te wyzen niettemin

hebben wy gelooft ons niet te moeten ontflaan van ze toetepaflèn op een

Schip van 70 (lukken gefchut, dat ons ten voorbeeld gediend heeft; maar

om dit Hoofddeel niet al te veel uittebreiden , zullen wy ons afzonderen tot

dat gene welk de verheffing der laag betreft en den tegenfland der vloeiftof-

fe. Zo by deeze gclegentheid ons ontglipt iets te zeggen dat tot de be-

fpicgelende kennis behoord , deeze bespiegeling zal grootelyks verfchillen *"

. met die van den Heer Bougucvr ; de onze zal eenvoudiglyk natuurkundig

zyn, en gevojglyk ganfeh verwyderd van de ftrenge befpiegeling deezer

Schryver , die geduurig gehegt is aan denauwgezette reegels der Wiskunft.'

ACHTSTE
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ACHTSTE HOOFDSTUK.
Manier om te weeten op de Tekening van een Schip, welk zyn

zal de Verheffing zyner Laag.

DE verheffing der laag meet zich af van de drempel der poorten van

deeerfte laag tot aan de oppervlakte van het water, wanneer het Schip

geladen is; dus zal de tuflchenwydte,begreepen tuflchen den drempel van

de middelde poort van de eerfte laag tot aan de watcrlyn het Schip ge-

1aaden zynde , op de tekening aanwyfen de verheffing van de laag
,
zodanig

dat het vraagftuk zich bepaalt om te weeten of deeze waterlyn wel geplaatft

is, dat is te zeggen, zo wanneer een Schip van de Ree loopt om eenea

tocht te doen van zes maanden , of dan de oppervlakte van 't water juifte-

lyk beantwoorden zal aan de waterlyn die getekent is op dat vlak: de op-

loding van dit vraagftuk hangt af van een grondbeginfel der waterwigt&un-

de, welk is, dat het gewigt der lichaamen, die gedompeld zyn in eene vloei-

ftoffc, is verminderd in zwaarte door eene hoeveelheid gelyk aan 't gewigt

der vloei ftoffe datze verplaat fen.

Dit grondbeginfel zynde vaftgefteld , kan men 'er uit befluiten dat het

Schip indompelen zal tot dat het heeft verpiaatft eene menigte waters van

welk het gewigt gelyk is aan de zwaarte van het toegerufte Schip ; van waar

men kan afleiden dat, zo men weet i«>. het gewigt van het gclade Schip.

2°. de menigte der taarlingvoeten waters welke het Schip verpiaatft met in

't water te zinken tot aan de bovenfte waterlyn , en het gewigt van een

Vv taar*
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taarling voet water, men zal kunnen weeten of het gewigt van de klomp
waters, vcrplaatft door het deel onder water, gelyk is aan het gewigt van

het toegerufte Schip.

Dit zal klaar genoeg zyn voor een Natuurkundige; maar terwyl wy ons

voordellen omtrend alles van nut te zyn voor eerftbeginnende is het ter

zaake dienftig, i
g'. Te bewyzen dat de vafte onder water gedompelde

Lichaamen worden opgeperft naar de oppervlakte van 't water t door

eene kracht gelyk aan 't gewigt van het gedeelte waters wiens plaats zy
inneemeo. Is het dienftig aantewyzen hoe men 'er toe koomen kan om
met eene genoegzaame nauwkeurigheid te weeten de zwaarte van een toe-

geruft Schip. 3'' Moet men de manier leeren om de zwaarte te kennen der

vloeiftoffe die het Schip verplaatft. 4* Eindelyk zullen wy gebruik maaken
van deeze Wetenfchappen , om te oordeelen of de waterijn wel is geplaatft

op de tekening, en of de laag d« verheffing heeft die men begeert.

I.

De vcfie ondergedompelde Lichaamen morden naar de opptrfle vlakte der vloeiftqffi

opgeptrjl, dm eene kraebt gelyk aan bet gedeelte tun Water ment pkais

zy innemen.

De Natuurkenners hebben onderling veel getwütreedend wegens deoor-

7-aak der vaft- of hardigheid en de weekheid der Lichaamen, en by uitfteJc

over die weekheid welke de vloeibaarheid maakt; wy zullen dit groote ge-

fchilftuk niet verhandelen , bet geen ons te ver zou afleiden , en dat niet

volftrekt behoord tot het onderwerp welk hier vereifcht wordt. Het zal

ons genoeg zyn de vloeiftofFen aantemerken, met al de Natuurkenners,

als zynde famcngefteld van zeer kleine deelen onindringbaar, en weinig

famenhangende aan malkander, en ten uitterften beweeglyk: volgens dit

denkbeeld naderd de hairpoeder niet zo veel tot den ftaat der vloeibaarheid

al» het zand dat even fyn is , om dat de deeltjes der poeder niet zo be-

weeglyk zyn als de zandkorreltjes.

De gladdigheid, de gedaante, de hardigheid, bet gewigt, de aantrek-

king over en weer, dit alles kan famenloopen tot de beweeglykheid of tot

de onbeweeglykheid der deelen; maar men moet begrypen dat de grondbe-

ginfels of eerfte deeltjes der vloeiftoffen ten uitterfte beweeglyk zyn.

Daar' zyn Natuurkundigen die gedacht hebben dat de deeltjes der vloeiftof-

fen zyn van eene klootfche gedaante. De eigenfehappen die het licht heeft,

dat eene vloeiftoffe is, van zich te rug te kaatfen met eenen. hoek gelyk

aan
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DE VERHEFFING DER LAAG. m
aan dien tyner invallinge, heeft hen toegefcbeenen deklootfche gedaante

te vereiflchen , en die gedaante fchynt meer eigen dan anderen tot het

voortbrengen der oitwerkfelen die ontftaan uit het wezen der vochten.

Dus onderftellen wy dat de deelen der vochten bolachtig zyn, zooder ftaan-

de te houden datze het zyn.

De deelen die de vochten famenfteUen ftoffelyk zynde, hebbenze derzel-

ver eigenfchappen: zy zyn dan zwaar, en, gelyk ze geen famenhang onder-

ling hebben , moeten ze vloeien , of, om zo te fpreeken, zich verfpreiden ,om
datze niet gehecht zyn aan een valt Lichaam bekwaam oin aan iumne zwaar-

te te wederftaan : ook merke men op dat de vochten vervliegen , door de

zninfie opening die men maakt in de vaaten die ze beilooten houden. Der.

halven ia het geheele gewigt van eenen taarlingvoet vocht, de fom der ge-

wigten van ieder der kleine deeltjes die hem famenfteUen , en gelyk de by-

fondcre zwaarte eener vocht, van gelyken als die der vafte Lichaamen, af-

hangt van de hoeveelheid ftof» die bevat is in eenc zeek ere ruimte, zo volgt

dat het Zeewater, dat meer hoeveelheid ftofs befluit in een zelve plaats , of

het welk dichter is als het zoet water, ook zwaarder is.

Men acht (ik denk ten onpas) dat een taarlingvoet zoet water

weegt 72 pont, en een taarling voet Zeewater 73 of 74 pont: dit ver-

fchjl tuflchen het zoet -en zoutwater komt van de zout-en lymachtige dee-

len die het zeewater in ontbinding houd, en die geplaatft zyn tuflchen de

waterdcclen ; en zo men zich herinnert dat de vochtdeclen zwaar zyn en

zeer beweeg] yk, zal men lichtelyk begrypen dat de oppervlakte der voch-

ten zich waterpas moet zetten ; want zo eenig gedeelte meer verheven

waare als al het overige, gelyk niets zich tegenftelt aan de uitwerking zy.

ner zwaarte, moet zich het meer verheven deel brengen in het laagcr ge-

deelte, tot dat H de deelen der vloeiftoffe in evenwigt zynde, elkander

onderfteunen , het gene gefchied wanneer de oppervlakte waterpas is.

Om dit meer vatbaar te maaken door eene vergelyking inderdaat wat

plomp , laaten wy ons verbeelden een vat A fi , Fig. 1 , ( Praat 22) dat

vervult is met eenige vocht, wiens grondbeginfels of eerfte deeltjes vertoond

zyn, zo men wil, door kleine bolletjes;, zeer glad, zeer glibberig , met een

woord zeer beweeglyk.

Het is klaar 1*. Terwyl deeze bolletjes zeer beweeglyk zyn , dat zy

zich waterpas zullen fchikken in het vat.

**. Dat zo men naar D, Fig. 2. een hand vol deezer bolletjes wegneemt,

de ledige plaats zich vervullen zal naar het bovenvlak, eerflelyk door de

bolletjes die onder D zyn, die genoorzaakt zullen worden om opteklimmen

Vv » ozax
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naar E door de drukking van hen die by A F zyn j (want door middel

der wegneeming, die reen beeft gedaan, zyn de bolletjes D min beladen als

de anderen, dus zal het gcwigt der bolletjes F de bolletjes D nootzaken zich

te verheffen naar £ om de ledige plaats te vullen.) Ten anderen, om dat de

naaftgelegene bolletjes van E «waar zynde, en zeer beweeglyk.om zo te

fpreeken, als inftorten, en dus toebrengen ter vervulling van de ledige ruim-

te: overzulks zal de geheele oppervlakte der bolletjes zakken, maar het

evenwigt zal zich herltellen, en de oppervlakte zal wel haalt zyn waterpas

herneemen.

3* Onderftcllen wy dat men de ruimte E, ledig van bolletjes, vervult

met een vreemd Lichaam G, Fig. 3, dat Lichaam zal gedrukt worden

door de bolletjes die (om de redenen die wy komen voortebrengen ) ftrek-

ken tot vervuiling der ruimte. Deeze drukking kan zichtbaar gemaakt

worden, met in 't water te dompelen eene blaas A-y Fig. 4, gevult met

gekleurde geeft van wyn , want men zal de gekleurde vocht zich zien ver-

heffen ïn de glazenpyp B , boven het waterpaffe vlak van 't water.

liet vafte Lichaam dus onder gedompeld zal tegenftand bieden aan dee-

ze drukking door defzelfs gewigt. Zo dit gewigt gelyk is aan dat der bol-

letjes welkers plaats het beflaat, zal het. hen een punt vormen van ondcr-

fehraging, en alles in evenwigt zynde , zaj het vreemd Lichaam H in

evenwigtige ruft blyven in het midden der bolletjes. Inderdaad deeze bol-

letjes drukken het vreemd Lichaam niet anders als door hun gewigt: edoch

naar dien het gewigt van het vreemd Lichaam onderfteld is het zelve met

dat der bolletjes , heeft het een vermogen inftaat van te wederftaan aan dat

welk op hem werkt, en alles, in evenwigt zynde, moet in ruft blyven.

Het is van gclyke klaar dat, zo het Lichaam ligter is als het gedeelte

der bolletjes die men 'er.heeft,afgenoomen , het gedwongen zal worden naar

de oppervlakte te klimmen; vermits het, niet kunnende weerftaan.als door

zyn gewigt, aan de drukking of aan het gewigt der bolletjes dat grooter is,

dus verpligt zal zyn te wyken, te klimmen en zich te verheffen naar de.

oppervlakte, tot dat het genoeg verheven zy, om dat, niet meer gedrukt

zynde als door eene kleine zuil van bolletjes, het vreemd Lichaam even-

wigt kan maaken aan die kleine drukking door al zyn gewigt , 20 wel wee-

gens zyn gedeelte rects buiten de bolletjes geweeken als van dat wdk'er
noch in bcflooten is, gelyk men ziet in G. Einde]yk zo het Lichaam foor-

telyk zwaarder is als het gedeelte van bolletjes die het verplaatft, zal het te

gronde gaan, om dat, drukkende door zyne zwaarte de bolletjes meer al»

bet door hen gedrukt wordt , het evenwigt niet beftaan kan, tot dat, ge-
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komen zynde aan den bodem van het vat, de uitwerking van deszelfa

zwaarte vernietigt zy door den tegenftand van het vat op welk het zich

neerzet. De bolletjes in dit geval als in de voorgaande rullen niet ophou-

den te drukken het vreemd Lichaam I en de uitwerking deezer drukking zal

zyn te verminderen de zwaarte van het vreemd Lichaam door eene hoeveel-

heid gelyk aan het gewigt van het gedeelte der bolletjes die het vreemd

Lichaam zal hebben verplaatft.

Al wat wy kooraen te zeggen by onderftcllingi kan werktuigkundig be-

wcezen worden en zich ter uitvoer brengen door proefondervindingen. Men
zal de werktuigkundige bewyzen vinden in het boek van den Heer Bwgirrr;

maar ik geloof niet my te mogen ontdaan van eene proefondervinding by

te brengen, die handtaftelyk zal maaken het geen ik koome te zeggen.

Men necme een dun glaze flesje, herméticich verzegeld , dat is m 't vuur

toi geblazen, men zette het in een vat vol water: omdat het veel lichter is .

als de menigte waters die het. verplaatft , om reden dat het een vloeiftof be-

fluk min zwaar als het water, te weeten lucht, zo brengt het zich met ge.

weid naar de oppervlakte ,. gelyk men het ziet in G.

Dit flesje heeft eene. kleine ring, aan welke men vafl maakt een klein

ftukje loot b, dat het zwaarder doet worden als de menigte waters die het

verplaatft, en alsdan zinkt het tot op den grond van 't vat I.

Men vermindcre by kleine gedeeltens datftukje loot totdat het flesjeen zyn

ballaft van 't zelve gewigt zyn als de menigte waters die het verplaatft»

als dan blyft het in 't vat op wat hoogte men het ook zette, H.
Ik konde wel meer andere proefondervindingen voortbrengen die dezel-

ve zaak beveiligen; maar om my te beiluhen binnen de paaien die ik my
hebbe voorgefchreeven , zal ik er hier niet meer dan eene aannaaien die

te veel ovcreenkomft heeft met het onderwerp dat ik verhandel omze ftil-

zwygcnde voorby te gaan.

Hiertoe moet men .1^ maaken een evenwydig ftukje van kurk, het geen

zo nauwkeurig als mogclyk van een taarüng duim zy ,
zyn zwaarte in de

lucht is onderfteld te zyn i dragma 17 greinen.

2d' Moet men maaken, met dezelve nauwkeurigheid, een duims taarling 7ietht1

van kooper, desfelfs gewigt in de lucht zal zyn op weinig na van 5 oneen Vignet

6 dragmaas en 18 greinen.
Hoofd.

3*' Moet men zich verzekeren van het gewigt eenes taarüng duims wa-

ter het geen 's zomers is, volgens den Heer MuJJcbtnbroek , van j. drag-

maas 10 greinen.

4* Hebbende eene loode bal genomen , die men onderfteld in 't water r
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te weegen 4 dragmaas , moet menze onder aan de kurke taarling vaftmaa-

ken roet een paardshair , omze te bepaalen tot het zinken op den grond

van 't water ; want 4 dragmaas (gewigt van de loode bal in 't water) zyn-

de gevoegd by 1 dragma 17 greinen (gewigt van de kurke taarling in de

lucht) maakt 5 dragmaas 17 greinen gcwigts , het geen met 7 greinen te bo-

vengaat het gewigt van een taarlingduim water, dat zwaar is 5 dragmaas 10

greinen; dus zal de kurke taarling naar den grond van 't water gaan met

eene kracht evenwigtig aan 7 greinen , het geen blykbaar zal worden zo

men in de waterwigtkundige fchaal zet 7 grein; want dit gewigt zal ge-

noeg zyn om den taarling in evenwigt te houden; maar de loode bal weegt

in 't water 4 dragmaas, en het gewigt van de kurke taarling is van 1

dragma en 17 greinen, by gevolg moed hy naar den grond van het vat

daalen met eene kragt van 5 dragmaas 17 greinen, zo het water geen ver-

hindering maakte ; ondertuflehen is zyn gewigt verminderd tot 7 greinen,

het is dan verkleind ter waarde van 5 dragmaas 10 grein , zynde het gewigt

van een taarling duim water; dienvolgens het paardshair affnydende zal

de loode bal op den grond vallen met eene kracht gelyk aan 4 dragmaas

,

het geen zyn gewigt in 't water is, en de kurke taarling zal gebragt wor-

den naar de oppervlakte van het water met eene kracht gelyk aan 3 drag.

maas 65 greinen , die de overmaat is van het gewigt des taarling duhns wa-

ter boven d ie van de kurk , en hy zal buiten het water gaan tot dat hy niet

meer verplaatft als een gedeelte waters gelyk aan 1 dragma 17 greinen,het

geen zyn gewigt is; waarom dan meer als twee derde zyner grootte buiten

het water zullen zyn.

Deeze proefondervinding bewyft handtaftclyk dat de Lichaamen , foorte-

lyk ligter dan water , opgeperft worden naar de oppervlakte van 'c wa-

ter , door eene kracht gelyk aan het verfchil van hun gewigt met dat van

eene menigte waters van gelyke afmeeting als de hunne. Laat ons zien

wat 'er gebeurd ten aanzien van de Lichaamen foort onderfcheidelyk zwaar-

der als het water.

Tweede Proefondervinding.

Men moet de taarKng van koper in de lucht wegen
, hy zal zwaar zyn

5 ons 6 dragmaas 18 grein. Zo men hem met eenen zyden draad aan de

fchaal hangt en in 't water weegt , zal hy niet zwaarder wegen dan 5 ons

1 dragma 8 greinen,om dat hy een taarling duim water verplaaft zal hebben,

die zwaar weegt 5 dragmaas 10 greinen.

Deeze proef bewyft onbetwiïlbaar dat de valle Lichaamen van wegens

de
r
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de vloeiftoffen , in welke zy gedompeld zyn, eene drukking ondergaan die
de Heer Biugtmtr, noemt botrechte opjlooting, dewelke gelyk ii aan 't gewigt
van de menigte waters wiens plaats het Lichaam inneemt, en deeze op-
ftooting is altyd dezelve van wat gedaante het vatte Lichaam ook zy; want
zo men een ftuk kooper neemt van eene zeer ongefchikte figuur , wce-
gende 5 ons ódragmaas ig greinen in de lucht, zyn zwaarte zal insgelyka

vermindert zyn tot 5 ons 1 dragma g grein wanneer men het onder water

zal hebben gewogen.

De lootrechte opftooting der vloeiftoffen is dan buiten tegenfpraak ; maar
gelykze eea uitwerking is van het gewigt der vloeiftoffen, moerze ver*

meerderen in reden van de dichtheid of zwaarte der zeiven; daarom is het

dat de kopere taarling op het kwikzilver zal dryven als de kurke taarling

op het water; waaruit volgt dat de dryvende Lichaamen minder in het zee-

water moeten duiken als in het zoetwater , om dat de zout- en lymachtige

deelen,die in 't zeewater ontbonden zyn, het zelve zwaarder maaken als

het zoetwater.

Nu men een denkbeeld heeft van de werking der vloeiftoffen op de

Lichaamen die 'er zyn ingedompelt ,zal men begrypen \*' dat de Schepen

op het water onderftcund of gedraagen worden door de drukking die gelyk

is aan het gewigt van 't water datze verplaatfen. 2* Dat , indien het ge-

wigt van 't Schip het gewigt overtrof van het verplaatfte water, het Schip

niet meer opgehouden zou worden door het water, maar te gronde zou

gaan. Ik weet niet dat men ooit gevallen is in zulk eene plomps misflagh

;

maar het is dikwerf gebeurd dat, het gehcele gewigt van het toegerufte

Schip grooter zynde als het gewigt van het verplaatfte water door het

Scheep* -gedeelte begreepen van de kiel tot de waterlyn , het Schip

dieper ging als men zulks ontworpen had , en de laag was verdron-

ken. Dit i» een groot gebrek aan een Oorlogfchip ;dus alvorens de uitvoe-

ring te underneemen van een ontwerp , is het goed te onderzoeken of de

water verplaatfing van het levend deel evenredig is aan *t gewigt van het

toegeruft Schip: hiertoe moet men kennen \*> het gewigt van 't Schip. a*.

de menigte waters die het deel onder water verplaatfen moet. Waar toe

men koomen zal door middelen die wy gaan aanwyzen in de volgende ar-

tikelen.

I I.

Het geurigt te kermen van een toegeruft Schip.

13 ït i* hier eene zaak van opmerking, welke beftaat in te hebben, zo

Bauwkeurig alt moogelyk zy, ecnen ftaat van de menigte taarling voeten 1
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eiken- en greene hout die er gaan in de bouwing en bemailing van het

Schip dat men onderzoekt, het gewigt van yzer en loot dat 'er aan ge*

bruikt wordt, als mede dat van het wand, der zeilen , der keuken gereedfehap-

pen , der ankers, der (hikken gefchut, en der zeiver koogels, van het buf-

kruit, der wapenen van allerlei zoor t, der leeftocht, der manfehap, &c
Zo de begrooting van elk artikel regt is, zal men door de optelling van

alle deeze getallen het geheele gewigt hebben van het vaartuig in het begin

der uitreize.

Het zal in deeze bereekening goed zyn de gewigten te onderrcheiden die

zich geplaatft vinden onder de waterlyn van hen die er boven zyn , en

de gewigten van het voorde Scheeps-gedeelte van hen die tot het achterfte

behooren.

Zo wy niet fchroomden al te lang te zyn , zooden wy de voorbeelden

vermenigvuldigen , maar met oogmerk van te verkorten, vernoegen wy
ons van 'er twee by te brengen , en wy verkiezen er toe het Fregat la Renom-

mé* van 30 (lukken kanon , gemaakt te Brtfl dm Mr. Deflauriers , en een

van 50 (lukken kanon , beiden uitgerufl voor 6 maanden.

Zy.die de Verhandeling der Scheepsbouw hebben, zullen weldoen te raadple-

gen het geen aangetekend is in het tweede boek, verdeeling 1 Hoofdeel I.

III. Gt-
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Gexigt-ftaat van bet Fregat la Renommee , van 30 (lukken kanon , voorzien

van Leeftocht voor zes maanden ten einde om te meten twrt zyn
gewigt ij.

Gewigt van de Romp. Deel ondtrwa-

Eikenhout 5640 taar-

ling voet in het deel on-
derwater tot 72 pont de
taarling voet, en 2020
voor het deel boven wa-
ter tot 66 pont de taar-

ling voet

,

Greenehout, 600 taar-

ling voeten in het deel

onderwater , en 560 in

het deel boven water tot

50 pond de taarling vuec.

bny-en beeldwerk.

Yzer voor de knien

van het dek, van de koe-

brug en van de flooi-

kniën.

Yzere bouten van al-

lerley foort, yter bedag

van 't roer , putting

werken fpykers.

Loot inde kluisgaten,

fpyeaten en openingen.

Slooiwerk.

Werk.
Teer.

Schilderwerk.

Kombuis , oven en-

fornuizen.

ter.

406080 pond.

30000

4300

11 650

250

1200

ter.

192720 pond.

2SOOO
2200

70IO

ÖJ58

43°
170
1830
650
440

Geheel in Tonnen
, of

halve Laflen.

299 ton. 800 pond.

29
1 200

5 1210

9 20*

<58o

170
I 103»

659
440

GEHEEL BÏDRAGH. 45338o 1938

Xx
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Toebehooren.

Volkome beraaÖing

en te waarloos.

Blokwerk.

Pompen.
Zeilen en hun lyketh

Kabels cn paarde lyn.

Ankers en hun (lok.

Staande en loopend
want.

Waarloos voor de

Bootsman.

n boot.

TE WEETEU OP EEN TEKENING

Deel

ter.

3000 pond.

1000

1734
4222

4444

GEHEEL,

Mondbehoeften*.

Leeftocht voor fes

maanden tot 200 Man-
nen.

Water voor 2i maand.
Vaatwerk.
Tafel vandenCaptein

GEHEEL,

Kleinigheden der toe-

rufting.

Voorraad des Tim-
mermans.

Voorraad om te kal-

fateren.

Voorraad des Wond-
heelders.

Voorraad van den

Stuurman.
Voorraad des Zie-

Jteiurwofltrs.

GEHEEL,

Deel bovenwa-

ter.

37000 pond.

3444
670

377»

6944

Geheel in Tonnen
, of

halve Laflen.

20 ton. pond.

2 444
1 404
4
li 444
4 1555

2611 17282 8 1282

3333 1. IJ3J

6666 3 666

40344 75784 58 128

2454»o 122 1420
100000 5ö
32800 16 800
15000 5000 10

393220 5000 199 220

3000 1000 2

1000 IOOO

2400

360
t 400

ito».
740

100 IO0

7140 1460 4 doo

Qorlogs*
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O«rlogs-behoeftm.

Yzer kanon.

Beflagcn rampaarden

Koogels rondeen ket-

ting koogels.

Koogels van een

pont
Buskruit met de vaat-

jes.

Gefchut proppen.

Wiflers, aanzetters

,

hamfpaken, gemeen ge-

reecuchap en voorraad

voor 't hoofd der Con-

ftapels.

Snaphaanen, musket-

wn,fabels,oorlogsbylen.

GEHEEL,

Geaigt van ie Hooft of-

ficieren en Manfcbap.

Acht Hooft -officie-

ren en hun voorraad.

200 Mannen en hun

voorraad.

GEHEEL,

Ballail,

Herhaling.

Toebehooren.

Mondbehoefeens.

Kleinigheden der

toerulbng.

Oorlogsbehoeftens.

Gcwigt der Man-
fchap.

Ballail.

GEHEEL,

9<H

ter.

pond.

ter.

60100 pond.

14000

Geheel in Tontm %

halve Lafien.

30 ton, 300 pond.

7

11570 243o 7

000 600

1308

J. 1 At

132
3 X220

I500

3200 1500

900

2 700

900

23840 79374 I220

4000 4 tem2 Wil. ponu.

40000 20

44000 22

200000 IOO

453180
40344
393220

348003

75784
5000

350
58
109

1388
128
220

7140
2334Ó

1400

79374
4

5i

600
1220

300000
4JOCO 22

100

II 17930 453Ö26 785 15.56"

XX 2 Verkor-
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Verkorten flaat van een Fregat van 50 Jhtks Gtfchut voorzien van Leeftocht

voor zes Maanden , m zyn gemgt te kennen.

Gewietvan bet toegerujl Deel onderga- Deel bovenvtu Geheel in Tomen , of
Schip. ter, ter.

Romp van het Schip. 774270 pond. 769134 pond.

Toebehooren. 98237 163184
Ballaft. 300000
Oorlogsbehoeftens, 67960 190320
Móndbchoeftcns. 659400 8000
Kleinigheeden der

toerufting. 9800 2800
Gewigt der Hooft. I

Officieren en Man-
fchap. I 77000

771 ton. 1404 pond.

130 14*1

150

133 1280

333 Hoo

6

38

600

loco

etHEiL, 1909667 1219438 1564 1105

toeftaandat dee2e flaaten lang cn verdrietig zyn om te maaken;

maar onze yverige Timmerlieden zyn 'er toe overgegaan om 'er zich te verzor-

gen voor Schepen van allerlei rang; niettemin kon men zich ontdoen van ze

te maaken , ondtrzoekende de water - verplaatfing der opgemaakte en toegc-

rufie Schepen ; want al de Schepen van gelyken rang moeten ten naadenby

even zwaar wegen , naar di^n ze gemaakt zyn uit dezelve doffen., om dat

ze het zelve getal (lukken kanon , en van gelyke caliber dragen , en belaft

zyn met dezelve hoeveelheid van oorlogs-cn mondbehoeftens , van maften,

van zeilen cn vaoftaande cn loopend wand ,.op weinig na even gelyk; dcr-

halven in plaats van onderzoek te doen door gewigtftaaten gelykformig aan

dien van dc Riwmmie door ons tot voorbteld gegeevtn, of ran de Gazelle

daar de I leer Pottgueur van gefprooktn heeft io zyne verhandeling der Sche-

pen, kan men zich vcIJotn met te onderdaan of het Schip dat men tim-

merd evenveel waur vtrp!aa;ft al« een Schip van den zeiven rang, van

wiens deel onderwater men nauwkeurig dc rooijinge lieeft gedaan.

Decze manier van do.n , by ge!\kenis, (paard veeJ moeite, en is

voor 't minft alzo juift als die welke van ftuk tot ftuk bcretkende gewigt-

ftaaten ocderflcit, waar in altoos misreekeningen kunnen fluipen van ge-

wigt ; het is daarom dat we gaan voortbrengen de waterverplaatfing veeier

Schepen van verfchillenden rang , na te hebben doen in acht neemen dat

bet v.ootdeelig zou zyn na te fpeuren , de watexverpiaatfing der Schepen
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zonder ballad wanneer men ze in 't waater gelaaten heeft, vooral zo ze

hunne doode werken hebben ; want terwyl de Schepen een gedeelte water»

verplaatfcn gelyk aan hun gantfche zwaarte, zal men een heel zeeker middel

hebben ter verkryginge van het gewigt hunner romp.

Van gclyken in acht neemende hoe diep het Schip gaat , wanneer het be-

mad is, vervolgens zyn toetuiging , zyn zeillagie, zyn gefchut, zyne andere

behoeftens, &c. , kon men door^ eene kleine bereckening byna al de arti-

kelen vadftelkn van den ftaat des gewigt», en de Scheepmaakers dienden

alle moogelyke middelen in 't werk te flel!en om nauwkeurig te hebben het

gewigt der Schepen van alle rangen.

Gewigt van verjebeide toegenijle Schepen va* verfcbillenden rang.

I

Een Schip van 74 (lukken kanon , voerende' 28 dukken van 36 pond op

zyne cerfle laag, en 30 van 24 op zyn tweede, weegt, toegerufl zynde,

2800 tonnen.

Een Schip van 74 (lukken kanon , voerende op zyne eerde laag 26 (luk-

ken van 36, en op zyne tweede 28 (lukken van 18, weegt 2600 ton.

Een Schip van 70 (lukken kanon, de eerde laag zynde van 26 dukken

24 ponders, en de tweede van 28 (tokken iS panders weegt 2350 ton.

Een Schip van 68 dukken , vocr»dc 24 dukktn op deflelfs eerde laag

VJn 24, en 26 twaalf pondersdukkei^t^^ne tweede, moet wegen 2280 ton.

Een Schip van (
\
hikken, vccret^'UjË||kkcu van 24 op zyne eerde

laag , en 26 twaalf ponders op zyne tvij^^poet wvgen 2150 ton.

Een Schip van 50 dukken kar 011, vxcfénde dukken van 18 op zyn eerde

laag, en van 12 rp zyne tweede
, v%c-egt 1500 ton.

Een Fregat van 30 agt ponders, moet weegeji 900 ton.

Een Fregat van 26 agt ponders, moet wetgen 830 ton.

Een Fregat van 20 zes panders, moet wecgen 620 ton.

Een Advys Jacht van 12 vier punders weegt 250 ton.

Een Advys Jacht van 6 driepunders weegt 140 :on.

Einddyk een lichter van 70 voet kngte, van de voor-tot de aehterdeven,,

weeg; 230 ton.

Alhoewel ik verzekert ben dat dc g;wigtcn van a! de Schepen, Fregatten

en Advys Jachten, die ik koorne te noemen , zich niet veel van dc waarheid

verwyderen , raade ik niettemin hen, die 'er gebruik van wilden maaken, om
ze te onder zoeken,rooiende het levenddeel van verfcheide Schepen des zei-

ven rangs als dat welk zy voorneemen te timmeren , door de maaier die wy

zullen aanwyzcn in de volgende artikelen.

Xx 3 M*-
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Mattier om ti Rooiiu, tn in taaiHng voeten ever te brengen , bet levende deti

Het is onbetwiftb^ar dat elk dryveod Lichaam , van vat gedaante bet

zy, in bet water dompeld tot dat het een klomp waters verplaatft heeft in

zwaarte gelyk aan die van zich zelf : derhalven aal een Schip in 't watergaan

tot dat het een deel waters verplaatft beeft gelyk aan zyn gewigt. Zo
dan Yjntrepide weegt 2718 ton, zal zyn 'levend deel in het water gaan tot

het verplaatft heeft 73459 {\. raarling voet zeewaater , naar dien, ieder taar.

ling voet van dat water onderfteld zynde 74 pont te weegen , de 73459 \\

taarling voeten 5436000 pond of 2718 ton zullen wegen, en van gelyken

zo het levende deel van Ylnlrtpide verplaatft 73459 taarling voet zee-

water ,
terwyl men een taarling voet van dat water onderfteld te wegen 74

pond, kan men 'er uit befluiten dat dit toegeruft Ship weegt 2718 ton.

DieBvolgens om te weeten welk het gewigt is van een toegeruft Schip,

wordt alleenlyk vereifcht om zyn deel onderwater te rooien of deszelfs

lichaamelyken inhoud te meeten en overtebrengen ; want, vermenigvuldigen-

de dat getal taarling voeten door 't gewigt van een taarling voet zeewater

gefchat op 74 pond, zal men 't gewigt van 't Schip in ponden hebben , die

men kan overbrengen in tonnen , deelende diefom door 2Coo,als zynde het

gewicht van eene ton.

Iiugelyks, wcetendc wat het gewigt zyn moet van een Schip wiens ont-

werp men maakt
, by voorbcfld : dat een Schip van 70 ftukken kanon ge-

heel toegeruft voor eene r^ize van 6 maanden byna weegt 2350 ton, zo

kan men zich vvrzeekcren of de waterlyr. op de ontwerps-tekening wel

geplaatft zy, rooiênde het deel onderwater , om het te brengen tot taar-

ling voeten; want het moet zyn 635135$ taarling voeten, om dat, die fom
van taarling voeten vermenigvuldigt zynde met 74 ponden , ondcrrtclt ge-

wigt van een taarling voet zeewater, 'er dan komt 470000c pond of 23,50

ton; ter oploflinge deezer twee vraagftukken wordt dan vereifcht de kennis

om het deel onderwater der Schepen over te brengen in taarling voeten.

Oecze bereckeningen waaren voor deezen onbekend by al de Schecps-

Timmerlicden , maar federd verfcheide jaaren , hebben zy allen, die door

edelmoedigheid en naïever geprikkelt wierden om goede Schepen te maa-
ktn, niet verzuimd hunne entwerps-tekeningen te bereekenen,en deeze zyn
verzeektrt van ain hunne Schepen eene fchoone laag te geeven. Nooit
hebben de Heeren Olhitr , Luc Couhmb, Deftauritrs, Grognard, ikc.de
beuwing van een Schip ondernomen, waarvan zy de hoegrootheid niet

vcoraf bereekent hadden. Men
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Men kan deeze uitrekeningen doen door verfchillende wyzen die op een

en 't zelve uiikoomen , maar die welke de Hr. Baugueur voorflelt in zyne ver-

handeling der Schepen is te verkiezen , om dat ze zonder omwegen 't vaar-

digde eer zaake komt. Dc vcrklaaring van deeze verfchillende manieren

zullen dit artikel eindigen.

De wiskunde zoude middelen aan de hand geeven om het leevende deel

der Schepen , fpoedig en nauwkeurig in taarling voeten te brengen , indim

2y eenigc meetkundige gedaante haddc maar, alzo hun getal ongefchikt

is, wordt de uitwerking laftig, en het zeekerfte is om zich te vergenoe-

gen met een genoegfaune nabyheid , tot het gebruik welk men zich voor-

fielt van deeze rooijing tc maaken.

Om de moeilykheid tebegrypen die 'er is om in taarlingvoeteu te brengen

het levenddeel van een Schip , moet men opmerken dat het twee kromtens

heeft, eene in den waterpaflen zin, die vertoond is door de waterlynen be-

fchreeven op de waterpaffe-tekening , en eene lootrechte kromte, die aan-

gewezen is op de projectie- tekening, door de lynen die den omtrek der

fpanten maaken. Daarenboven deeze kromtens, zo waterpaflè als lootrech-

te, hebben zeer ongefchikte geftaltens; het zal dan niet wel mogelyk zyn

het deel onder water van een Schip te rooien door eene eenige bewerking;

maar men kan de zwarigheid gedeeltelyk verligten , met het deel onder-

water te verdeelen in een getal van deelen , die zo veel te meer naarby

zullen koomen , als die kleinder zullen zyn.

Het levend deel van ons Schip van 70 ftukken Kanon , is reets gedeelt

in den lootrechtcn zin op de verheffings-tekening door de rechten 1, 2, 3,
&c, die de fpanten vertoonen , en in den watcrpaflln zin door de waterly.

nen I, 11,111, IV en V. Praat 22.

Zo men tot eene grootcr juiflheid wilde koomen , was 'er niet dan het

getal van fpanten te vermeerderen , als mede dat der waterlynen ; maar om
geene wanorder indeFiguuren te brengen, wiens uitgeftrektheidwy niet gro-

ter hebben kunnen maaken , houden wy ons voldaan met het geul water-

lynen en fpanten die wy gcplaatft hebben op al de andere tekeningen.

Door middel van deeze verdeeling is het levend deel verdeelt in een foort

van cvenwydige balkjes zodanig als ABCD, of abcd, die beflooten zyn

tuffchen twee fpanten 6, 7, by voorbeeld, en die zich met een eind A B

bepaalen op een vlak, dat men zich verbeelden moet lootrccht verheven

op de kiel, en met het ander eind op den buitenften omtrek van het

Schip, beantwoordende met het opperfte deel aan de vyfde waterlyn EF
of a b. Plaat 22.
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Zo al de oppervlakten* of voorzyden deezcr balkjes gefchikt of reegelma-

tig waaren, gelyk die van een evenwydige balk G, zou men wel haaftdcn

Lichaamelyken inhoud kennen : het zou volftaan te vermenigvuldigen eene

van defzclls zyden 8 door de andere 4 en den uitbreng 32 door de hoogte

5, de ganfche uitkomir. is 160, die aanwyzen zou dat den Lichaamelyken

inhoud der balk G is van 160 raarlingvoeten ; maar werpende het oog op de

wacerpafle-tekening ,ziet men dat de waterpafle kromte de halve breedten»,

die zich bepaalen aan de punten D en F, korter maakt als die welke zich

bepaalen in C en in Ei noch ziet men dat de lootrechte kromte maakt dat

de oppervlakte of nvt waterpafle binnenvlak , dat zich eindigt in C D,
minder uiigcftrcktheid heeft als het waterpafle bovenvlak dat zich eindigt

in EF: Zie daar de moeijelykheid wel genoeg verklaard; maar zich te

vreden houdende met eene genoeg nauwkeurige nadering, zal men, op

eenige kleinigheden na, den lichaamelyken inhoud hebben der evenwydige

balk die ons ten voorbeeld diend.

i/' Met het getal der fpanten en derwatelynen te vermeerderen ,op de

waterpafle-tekening, maakt men evenwydige balkjes zo klein , dat men ze

kan aanzien , zonder gevaar te loopen van eene taftelyke dwaling , als van

buiten bepaalt door rechte lynen , fchoon deeze lynen inderdaad krom zyn.

2J' Om de buitenfte oppervlakte A E B F der evenwydige balk te meeten,
moet men eene middelbare evenredige neemen , tuflehen A E ( welke men
onderfteld van 16 voet 11 duim) en BF welke is vaa 13 voet 6 duim.

Alen verkrygt deeze middelbare evenredigheid , voegende de lengte deezer

twee lynen te zaamen ; het geen geeven zal 30 voet j duim , dan de helft

deezer fom neemende , die 15 voet 2 duim 6 lynen is, zal men de gezogte

Jyn hebben die men vermccnigvuldigt door AB of 8 voet, afftand van

het eene fpant tot het ander ; het getal 121 voet 8 duim wyft aan de hoe-

veelheid van vierkante voeten, die bevat zyn in de bovenfte oppervlakte

van de evenwydige balk.

Om te hebben den inhoud der binnenfte oppervlakte der zelve evenwydi-

ge balk, neemt mende lengte van AC, 14 voet, de Itngte vac. BD 10 voet

4 duim, men voegt ze te zaamen komt 24 voet 4 duim, die men door 2 deelt;

'tgeen geeft 12 v.et % duim, die men vermenigvuldigt door A Bof a b, ü

voet, en men heeft r.7 voet 4 duim ; het geen den inhoud is van de binncntle

oppervlakte der « vrrwydige balk.

De luotrechte kromte der inhouten verplichten een midddvlakte te

neemen tufllhen de bovenfte en onderfte oppervlakte der evenwydige

balk, dus moet men zaamenvoegen de inhouden der twee oppervlak-

tens
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tens i*i voet 8 duim en 97 voet 4 duim en men heeft 219 voet,

die door twee gedeclc zynde 109 voet 6 duim geeven voorde gemiddelde

vlakte , die men vermenigvuldigen moet door den aftand ac van de eene

waterlyn tot de andere ,4. voet 4 duim» en de lichaamclyken inhoud deezer

balk zal zyn 474 taarlingvoct en 6 taarlingduim.

Het is klaar met van gelyken op al de evenwydige balken te werken , ea

met de uitbrengfels te vergaaren der taarlingvoeten , duimen en lynen van

ieder een , dat men nauwkeurig genoeg in taarlingvoeten zal hebben over-

gebragt de helft van het deel onder water ; en meer wordt niet vereifcht ali

die fom te verdubbelen om te nebbeo de hoeveelheid der taarlingvoeten

van het ganfche deel onder water. Ik maakte gebruik van deeze manier

om te rooien het levenddeel der Schepen voor dat de verhandeling der

Schepen van den Heer Bougutur in 't licht wai; maar terwyl dat werk een

fpoediger, en gemakelyker manier aan wyft paft bet dezelve te volgen
t

en ik heb deeze niet aangehaalt waarvan ik my te voren bediende, als om
datze my meer eigen is voorgekoomen , en om aan zulken , die geene

mectkunft bezitten , te doen begrypen de manier van den Heer Bouguer

,

die ik niet zal verklaarea als door een voorbeeld van tyne tocpaf-

Deeze manier is zeer verkort , want in plaats van afzonderlyk te meeten

de oppervlakte begreepen tuflehen ieder fpant , vind men door een enkelde

bewerking de oppervlakte bepaalt door ieder waterlyn, of den inhoot van

ieder waterpaflè doodbede, behoudens het ded dat begreepen is tuflehen

het laatfte fpant van achteren en de achterfteven, en dat welk begreepen

is tuflehen het laaite fpant van voren en devoorfleven,dat men genoodzaakt

is afzooderlyk te meeten ,
weegens het vallen der voorfteven en 't hangen

der achterftcven ; ook moet men uitfluiten het ded van het levend werk

begreepen van de bovenfte oppervlakte der kiel tot aan de eerfte waterlyn,

het geen men insgelyks afzonder! yk moet meeten, ter zaake van het ver-

fchil der waterdragt.

Men neemt gemiddelde vhdttens tuflehen die onderfcheidene oppervlak-

tens, die men vermenigvuldigt door den afftand van de eene oppervlakte

tot de andere en men heeft den lichaamelyken inhoud van het ded onder

water overgebragt in taarlingvoeten.

Om door een enkelde bewerking de oppervlakte van eene doorfnede

te hebben, meet men de lengte van al de lynen diede fpanten vertoonen op de

waterpaflè -tekening, men vergaard al die lengteas, uitgezonden de eer-

ik en de laatfte, waarvan men niet dan de helft neemt , dat is te zeggen

Yy dat,
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dat men, om den inhoud der doorfnede te hebben van het deel onder-

water tot de boovenfte waterlyn, neemt i ZZ + BF + A E + I H +L
M+ &c. en laaftelyk + 5NO, men vergaard al deeze fommen die roea

rolflaat te vcrmeenigvuldigen door AB, aftand van het eene fpant tot

het andere, om dat al de fpanten bevat tuflehen het achefte BF na voo-

rea en het negende NO naar achteren van gelyke afïlanden zyn.

Deeze vermenigvuldiging gedaan zynde , ia de inhoud der bovenfte

waterlyn overgebragt in vierkante voeten , het geen vry langer zou toe-

gegaan hebben, indien men afzonderlyk gewerkt had op aidc gelykhoekige

raamen ABEF, HA1E, LHMI, «Sic.

Maar alzo ik bevonden heb dat het meerderdeel van hen, die door dee.

ze manier beginnen te werken, moeite iitbben te brgrypcn waarom men
niet dao de hdft neemt van de lengte der eerde en lamfte toegepafte, ia

het tegenwoordig voorbeeld de hsrIFc van BF en de helft van NO, is hec

goed om 'er reden van te gecven op eene vatbaare wyze.

VVy hebben in 't begin van dit artikel gezegt dat om te meeten de twee

ongelykzydige raaraen A B E F en HAIE, men hebben moefi middel even-

redige tuflehen BF en AE , en tuiTchen AE en Hl; om zulks neemt men

de lengte van BF+ AE, waarvan men eenc fom maakt, die men door

tweedeeld, en eveneens maakt men eene vergaaring van A E en Hl, die

men ook door 2 deelt. Edoch hec is blykbaar dat men dezelve zaak doed

neemende de heïft van BF te faaraen met de helft van Hl,ca AE geheel,

en dat de helft van A E diend voor de meeting der ongelykzydige raam

AEBF,en de andere helft voor de meeting der ongelykzydige raamAEHT;
het geen doet begrypen dat, alhoewel men AF geheel en al gebruUct,

'er weaentlyk niet dan de helft is welke dient voor de armeeting van ieder

ongelykzydige raam.

Wanneer men in vierkante voeten beeft overgebragt den inhoot van al

de waterlynen , moet menze vermenigvuldigen door de dikte der doorfne-

den, of door den affbnd van de eene waterlyn tot de andere, ten einde

om in taarlingvocten over te brengen den lichaemelyken inhoud van het

levend deel : maar de loocrechte kromte van het levende deel etfcht dat men
middel evenredige neeme tuflehen al die oppervlaktent, gelyk men 'er ge-

noomen heeft tuiTchen al de ordentlyk toegepaflen, om den inhoud te hebben

der oppervlaktens in vierkante voeten ; de manier of regel is dezelfde .daar is

niet dan eene fom te maaken van de helft der oppervlakte van de bovenfte

waterlyn,van de helft der oppervlakte van de laagfte waterlyn, en van de gehee-

Jc oppervlakten* van de tuflehen geplattfte waterlynen ; vervolgens moet men

die.
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die fom venneenigvuldigen door de dikte van eene doodbede of door des
afftand van de eene waterlyn cotde andere, de uitkomft zal de hoeveelheid

aanwyztn van taarlingvocten die den inhoud zyn van hei deel onder water.

Het is nodig te doen in achc neeroen 1" dat op de meefte 'J ekenin-

gen de waterlynen niet onderling in gelyke a/Randen z>n; in dit ge-

val moet men afzonderlyk ieder doorfnede meeten en bereekcnen jmaar het

beft is vanze in gelyke afftanden te (lellen, a
Y' Wy hebben reeds gizegc

dat men afzonderlyk moed reekenen de uit ter(lens begrtepen van B F tot

aan de lootlyn der voortleven , en van UN tot aan de lootlynder achterfte-

ven. Het vcrfchil der waterdragt vordert ook dat men afzonderlyk meete

ecne kleine doorfnede die zich boven de kiel bevind. Men tal in 't volgen-

de voorbeeld zien hoe men werken moet voor de meeting van die onder-

febside kleine deelen.

I V.

Toepajp.ng der voorfaardt manier, om in taarlmgweten over te brengen bet It>

venddeei van bet Schip van 70 Jlukken kanon , mar van wy de Tekeningen

hebben gemaakt.

MEn heeft het voorde van dit Schip gedcelt in achc gelyke deden, en

het achterfte in negen
,
onbegreepen den afftand van het achtfte fpant na

voren tot aan de voorfteven , en den affland van het negende fpant naar ach-

teren tot aan de achterfteven.

Men heeft ook het levenddeel evenwydiglyk aan de waterlyn, gedeelc

in vier gelyke deelen , en de wateriynen, vertoond op de waitrpafle-teke.

ning , zyn befchreven geworden betrekkelyk tot deeze verdeeling. Nadien

'er een tg voordeel is in byzonder te kennen den lichaam» inhoud van ieder

doorfnede, en zdfs van te ondtrfchetden de voorfte waterverplaatfing van

de achterfte, om zich te verzeekeren of bet Schip wel in evenwigt is, zul-

len wy al die aanmerkingen doen komen in onze bereekenwg, die daarom

een weinig langer zal worden.

Oppervlakte van de eer/ie Waterlyn naar achteren.

Merkt. Dat al de ordentlyk toegepaften, wair van men de lengte gaat

aanwyzen, genoomen moeten worJen van een loot recht vlak dat hi t Schip

naarddTelfs lengte in tweën gelyk verdeelt tot aan het buiu-nfle der huit-

planken, en om te hebben de dikte der huirplanken, maakt men etne fora

vaa de dikte der huitplank, het dichtfte by dc kiel die hetdunfte i», men

Yy 3 on-
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onderfteltze van 3 duim, en vao de dikte der huitplank die by de waterlyn

is, 5 duim, dus heeft men g duimen, wiens helft is 4, over zulks moet

men al de toegepaften 4 duimen verlengen.

Wydtc der eerde waterlyn of van de lyn der Vtttn Duimm Linia.

waterdragt, genoomen op het grootfle fpant

YY ; 21 voet 2 duim, waarvan de helft is

Eerfte fpant KK.
Tweede fpant PP.
Derde fpant QQ»
Vierde fpant Ril
Vyfde fpant SS.

Zefde fpant TT.
Zevende fpant VV.
Achtfte fpant XX.
Negende fpant ON ii voet 9 duim

helft is.

te SAAMEN,

Men verdubbeld deere fom om de geheele

wydte te hebben deezer waterlyn naar achte-

ren, en daar komt,
Het geen men vermenigvuldigt door den af-

fland van bet een fpant tot het ander.dat is door

En men vindt voor de oppervlakte van dé

vyfde waterlyn van achteren , begreepen tuf-

fchen het groorile fpant en het negende O N_

10 7
SI t

•

20 it

20 9
ao S
19 II

18 II

17 4
15 7

6 4 4

171 11 6

343 M
8

175» 4

Nsiblyft'er nochom de oppervlakte tehebben vaneene ongelykzydigeraam

begreepen tufTchen het negende fpant NO, en de fponningder achterfbs-

vcn & & : hiertoe moet men eene middel neemen tuffchen de twee ly.

nen die deeze ongelykzydige raam bepaalen , en ae vermenigvuldigen door

den afltand van d'eene tot d'anderc; om hier toe te kooraen neemt men
de lengte N O en de lengte& & in eene fom , die men door twee deelt

Deeze middel evenredige is van. 10
Die vermenigvuldigt door den afftand N &

welke is van. 9 9

Geeft,

Waarvan het dubbeld is.

Dat men voegt by de oppervlakte van de
vyfde waterlyn.

97 6

195

2751 4
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En den geheelen inhoud der oppervlakten van Votttn Dvtmtn LiniSn,

de bovenfte waterlyn , van het grootfte fpant tot

aan de fponning da achterfteven gebragt in

voeten u. 1946 4

Opptrvüitt van At vierde utattrlyn naar

De wydte van de vierde waterlyn aan het
grootfte fpant bevind zich van , ao voet 7 duim,
Waar van<de helft is. 10 3 6
De wydte aan het eerfte fpant. ao 4 6
Aan het tweede. 10 3
Aan het derde. 19 g
Aan het vierde. rg 10
Aan bet vyfde. 17 9
Aan het zefde. 16
Aan het zevende. 14 3
Aan het achtfte. H 4

"
i 7 voet waarvan de helft is. 3 6

te SAAMKN, 15a 3 6

Waarvan het dubbeld is

,

Dat men vermenigvuldigt door den afftand

van het een tot het ander ipant. 8

7

Het welkgeeft Voor de oppervlakte van dè vier-

de waterhm begreepen tuflchen 't grootfte en 't

negende Ipant. «4SfJ 8

Om de oppervlakte te hebben van dc kleine on-
gelykzydige raam neemt men eene middel evenre-

dige tuflchen de twee grondlynen, welke is van.

Die men vermenigvuldigt door haaren af-

ftand , welke is van.

4

9

' 4

•

En men vind voor de oppervlakte van de
ongelykzydige raam. 39 8 8

Waarvan het dubbeld is

,

Dat men voegt by de oppervlakte van de
vierde waterlyn

, gevonden van

,

79

*43*

5

8

*

Het geen geeft voor de geheclc oppervlakte. %5i6 I 4
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OpptnlakU vm de derde lTaterlyn naar atbttren.

De wvdte van de derde waxerlyn aan het V«m Dvmn Linitn.

grooefte 'fpaat bevind Zich van 18 voet n
*ranr vdH de hdft is

De wydte ain 't eerde.

Aan het tweede.

Aan het derde.

Aan het vierde.

Aan het vyfde.

Aan hetzefde.

Aan het zevende.

Aan het acbfte.

Aan het negende, s voet 10 duim,
de helft is.

Om te hebben de geheele wydte deezer wa-
terlyn, verdubbeld men de fom der wydtcns.

En daar komt.

Het geen vermenigvuldigt door den aflhnd

van het een tot het ander fpant, die 8 i», zal

geeven.

De middel evenredige tuflehen de zyden

de kleine ongelykzydige raam is van.

Die vermenigvuldigt duor den attbuid der

zyden, welke u van.

Geeft,

En het dubbeld deezer Tom,
gevoegt by,

Geeft voor de geheele oppervlakte der derde
waterlyn van achteren,

9 S <5

19 8
18 9
17 9
16 7
14 9
IS 3

9 5
6 a

I 5

126 2 6

25» 5

2019 *

1 10

8 11

16 4 *

3» 8 4
2019 4

2052 4

Opper-
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Oppervlakte van de tweede fFaterlyn.

Wydte aan het grootfte fpant 16 voet i duim,

waarvan dc helft is

,

Wydte aan het eerfle,

Aan het tweede,

Aan het derde,

Aan het vierde,

Aan het vyfde,

Aan het zefde

,

Aan het zevende,

Aan het achtlle,

Aan het negende,

waarvan de helft is,

i voet 3 duim , 6 linië'n

,

Voet.

8
15
ij

13
12

9
6
4

2

Duim. Lin. Punt.
o
9
3

zi
6
9

ii

6
5

6

6

te SAAMEN, 89

Waarvan liet dubbeld is

,

Vermenigvuldigt door,
179

8

M35

8

1435

Geeft,

De middel evenredige tuflehen de zyden der

kleine ongelykzydige raam is van.

Die vermenigvuldigt door den afftand der zy-

den, 8 voet 5 duim geeft,

Waarvan het dubbeld is

,

Dat gevoegt by

,

Geeft,

In vierkante voeten, voor de oppervlakte der

tweede wacerlyn naar achteren.

Oppervlakte van ile eerjle JVateriyn.

Den affbnd aan het grooifte fpant, 4 voet Voeten

6 duim, waarvan de helft is , 2

Wydte aan bet eertte.

Aan het tweede,

Aan het derde

,

Aan het vierde,

Aan het vyfde,

Aan het zefde,

Aan het zevende,

Aan het achtfte,

Aan het negende, 10 duim, waarvan dc helftj»,

11

10
3

7

9
6

Duimen

3

5
8

3
11

4
2

II

10

5

Lmiën.

te SA A MIK, J7 6

Waarvan
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Waarvan hetdubbeld is,

Vermenigvuldigt door,

loeten

34
K

Duimen

5

lMtln.

Geeft, *7S 4

De kleine ongelykiydige raam hebbende 10
Q Lil lil vuui uc ttlic CyUC CU { UUlUl XI JlUiLll Vlyvl

de andere, geeft voor zyne oppervlakte, 6 7 9

Waarvan bet dubbeld,

gevoegt by,

'3

«75

2

4
4

Geeft

,

288 6 4

Voor de oppervlakte van de eerde waterlyn

naar achteren.

Nu moet men den lichaarnelyken inhoud kennen van ieder doorfnede in

taarhngvoeten ; ten dien einde vergaard men de oppervlakten* van twee

naaft elkander gelegen waterlynen; men neemt 'er de helft van om eene

middel evenredige te hebben, die men vermenigvuldigt door de hoogte be-

greepen tuffchen de twee waterlynen ,waar van men gehad heeft de gemid-

delde oppervlakte, en het voortgebragte geeft de taarlingvoeten die men

Eerfte Bewerking.

Oppervlakte van de lyn der waterdragt , of
vyfde waterlyn,

Oppervlakte der vierde waterlyn,

Vott. Duim. Li: Punt

4
« 4

De welke te Tarnen geeven, 546a J 4

Waarvan de helft is, *73' 8

Die men vermenigvuldigt door 4 voet 5 duim,
afftand van de vyfde waterlyn tot de vierde ge-

nomen op de verheffings - tekening , 't welk
geeft, I206t IO 9 4

Die aanwyzen de hoeveelheid van taarling-

voeten van het deel des levenden werks begree-

pen tuflehen de vyfde en vierde waterlyn. .

Men

Digitized by Google



DE VERHEFFING DER LAAG. 313

Men vermenigvuldigt dat getal van taarling- Votx. Duim. Lm. Punt.

voeten door 74 pond gewigt van een taarling-

voet zeewater , 't geen geeft , 89*654 pond.

Die men deelen moet door , 1000

Omze in tonnen over te brengen , en men
heeft 446 tonnen en 054 pond.

Tweede Bewerking.

De oppervlakte van de vierde waterlyn is van , 1516 1 4
Die van de derde van, 2052 4

te saam en, 4568

Waarvan de helft i«, «84 to

Die men vermenigvuldigt door den aflland

van de vierde tot de derde waterlyn 4 voet j
duim, welk geeft, 10087 ir 8 %

Die aanwyzen de menigte van taarlingvoeten

van het deel des levenden waks
, begrepen tuf-

fchen de vierde en derde waterlyn.

Men vermenigvuldigt dat getal van taarling-

voeten door 74 pond, het gewigt van een taar-

ling voet zeewater, welk geeft, 746509 pond.
Welke gedeeit door , 2000
Geeven 373 tonnen 509 pond.

Derde Bcwerhng.

Men werkt op dezelve wys.voor de doorfnede begreepen tuflehen de der.

de en tweede waterlyn, en men heeft in taarlingvoeten 7740 voet 1 linièn,

en in tonnen 286 en 761 pond.

Vierde Bewerking.

Men werkt noch op dezelfde wys voor het deel begrepen tuflehen do
tweedeen eerde waterlyn, en men heeft in taarlingvoeten 3845 voet 7 daim»
en in tonnen 142 en 575 pond.

Met alle deeze doorfnydingen op te tellen, zalmen de lichaams inhoud van
bet deel des levenden werks hebben , begrepen tuflehen de eerfte en vyfde

waterlyn ; maar voor het doen deezer optellinge 1

Zz
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overbrengen het deel dei levenden werks
,
begrepen tuflchen de eerde va-

terlyn en de kiel , en 'er by voegen de verplaatfing der kiel en der achterfte-

ven; men moet deeze deelcn afzonderlyk berekenen, om datze niet be-

grepen zyn tuflchen de evenwydigen gelykformig aan de voorgaande.

rotten Duimtn Linie*.

De oppervlakte der eerfte waterlyn is van , s88 6 4
De oppervlakte der kiel van , 79 6

Dieopgeteltzyndegeeven,. 368 o 4 •

Waarvan de helft is, 184 o &

Alzo deeze oppervlaktens niet evenwydig zyn, voldoet het niet (gelyk

aan andere doorfneden ) te vermenigvuldigen de gemiddelde oppervlaktens,

gevonden door den afltand van het bovenvlak der kiel tot de eerfte waterlyn

by giflïng genoomen , maar door eene hoogte, middel evenredig tuflchen een

zeeker getal van hoogtens, genoomen tot verfchillende afftanden tuflchen

de achterfteven en het grootfle fpant

Hierom neemt men dc hoogte van al de fpanten begrepen tuflchen die

twee lynen , waarvan men eene fom maakt , die men deelt door her getal

der fpanten , zy is van 1 voet 9 duim 9 linièn , het geen in taarlingvoecen

geeft 333 voet 6 duim 3 linièn en in tonnen 12 ton 680 ponden.

De lichaam* inhoud van de kiel, uit het midden tot aan de achterfteven,

en die der achterfteven is in taarlingvoeten 101 voet. 8 duim, en in tonnen

3 ton 1523 pond.

Herhaling der Dsnrjneden van Achterin.

Taarlir.gvceten. Tonnen.

Eerfte doorfnede, i2oÓ2voet. 10 duim. 9 lin. 44ö ton. 654 pond.
Tweede, 10087 II 8 373 509
Derde, 774o 0 2 s86 7öi
Vierde, 3845 7 5 142 575
Vyfde,
Kiel en achterfteven.

333 6 3 12 680
101 8 3 15*3

34i7i 8 3 1 12Ö4 702

Wat nu het Voorfchip belangt , zullen wygeenige bewerking ter uitvoer

brengen , om dat ze volftrektclyk gelykformig zyn aan die van achte-

ren; en wy zullen ons vergenoegen met over te brengen de uitkomft

van ieder doorfiiede in taarlingvoeten en in tonnen.

Digitized by Google
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Doorfneden van Foren.

Eerftedoorfhcde,

TaarSirgvotten. Tonnen.

10040 voet. 6 diïim. 3 lin. 37» 1on. 998 pond
Tweede, 87*3 8 6 32* »554 v
Derde, 6725 J 248 1680
Vierde, 3278 6 11 121 614
Vyfde,
Kiel en voorfteven. l

9
81

3 5 2

1

1867

1994

28948 6 1 j 1070 707

Geheel van voren en van achteren.

2334 Tonnen 1409 Ponden.

Toepajftng der voorige Regels , om zich te verzekeren of de waterlyn op dt

tekening van ontwerp wel geplaatjl is.

Van alle tydea hebben de Scbeeps-Tiramerliedcn door beproeving on*

der(ban om de waterlyn wel te pliatfen ; maar onvoorzien van regels

»

vernoegden zy zich met plompe handelwyzen by den taft , die niet

nalieten van hen groote misgreepen te doen begaan; zo zy een Schip

gemaakt hadden, waarvan de laag verdronken was, beproefden zyom dat

gebrek te verbeeteren met het grootftc fpant te doen zwellen , waaruit

noodzaakelyk voortvloeide de vermeerdering van al de anderen, om datze

hunne wyzen van verdelinge niet veranderden ; maar gelyk de hoeveelheid

van die zwelling willekeurig wat , bevond zy zich zelden evenredig met

het gewigt van het Schip, endeeze vermeerdering van uitgeftrekthejd by-

gifling geplaaift zynde, was het Schip dat men maakte dikwyls flegt van

evenwigt, en veels te klein van voren of van achteren; het was niet

als door den ballaft en de beftouwinge dat men hetzyne rechte ftuurlaftig»

heid gaf, en alsdan konden de beweegingen der heyingc niet nalaaten van

zeer wreed en hart te zyn.

Van trap tot trap de Timmering zich ter volmaaktheid brengende, en

uitgedacht hebbende de fpanten der evenwigthoudinge , heeft men een

middel gehad ora eene nauwkeuriger overeenkomft waar te neemen tuf-

fchen de uitgeftrektheden van voren en die van achteren : noch meer , de

Scheeps-bouwers hebben zich in Haat gevonden om te vermeerderen de uit»

gefbektheden van het levenddcel, met te doen zwellen de fpanten der

evenwigthouding evenredig aan de uitftrekking die zy gaven aan het groot»

fte fpant jen om niet heel en al by gifling te werken, hebben eenige ge-

Z z 2 peïnft
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peinft op de ontwerps- tekeningen der gemaakte Schepen , en die eene

fchoone laag hadden , hoeveel vierkante voeten de ruimte van 't grootfte

fpant moeit inhouden voor iederen rang van Schepen, en. zy maakten de

uitgeftrektheden der loef- fpanten van voren , en van achteren ge-

lyk aan drievierde van 't grootfte «- fpant. Deeze wyze van werken is

goed genoeg wannéér men eene ontwerp*- tekening maakt , naar dien

ze dient om aan die drie fpanten ten naaftenbyde uitbreiding te geevendienze

hebben moeten; maar het zeekerfte is van niet dan een gering vertrouwen

te ftellen in dat werken by den taft, en hedendaags onderwerpen de goede

Scheeps-bouwers hunne ontwerps-tekeningen aan de berekeningen die wy

hebben voortgebragt : zie hier wat gebruik men 'er van moet maaken.

ifi' Weet men dat de dryvende lichaamen eene menigte waters verplaat-

fen in zwaarte gelyk aan hun gewigt.

2*' Weet men op weinig na dat een Schip van 70 ftükken kanon, geheel

toegeruft
,
weegen moet 2350 ton.

3^ Door de voorgaande berekeningen is men te weten gekomen dat het

levenddeel van het Schip , wiens ontwerp wy gemaakt hebben, eene klomp

waters verplaatft die weegt 2334 .ton. 1 400 pondjdus zyn de-ze uitgeftrekthe-

den niet meer.dan de waarde van 15 ton 591 pond te klein, het geen van

weinig belang is, om dat, ten opzigc der waterdragt , 15 ton dit Schip niet

meer dan eenen duim kunnen doen zinken; men moet dan befluiten

dat de waterlyn op eenen duim na wel geplaatft is; maar onze bere-

kening fchynt noch meer , te betoogen dat dit Schip veel te klein is

van voren , naardien de uitgeftrektheden van achterwaards die van voor-

waards te boven gaan, met 193 ton 1995 pond, in plaats dat de uitgeftrekt-

heden van voorwaards die van achterwaards overtreffen moeften ten naaf-

tenby met 30 ton; omtrend welk dienftig is op te merken, dat het grootfte

fpant van die Schip 5, voeten uit jde midden naar voren is geplaaft,

en dat men in het deel van achterwaards begrepen heeft de hee-

le uitftrekking, van de aehterfteven af tot aan het grootfte fpant; dien-

volgens , zo het grootfte fpant in 't midden was, zouden de uitge-

ftrektheden van voorwaards vermeerdert zyn met 10a ton 307 pond

;

en die van achterwaards zouden verminderd zyn met die zelve hoeveelheid}

zynde alsdan de uitgeftrektheden van voorwaards 117» ton 1014 pond; en
die van achterwaards van 1 t6i ton 395 pond , zouden de voorwaartfche die

van achteren te boven gaan met 10 ton 619 pond: dit Schip kon dan ge-

maakt worden in dien ftaat, maar vermeerderende het voorwaartfche met

414 uarlingvoetcn, zal men zich 15 ton 636 pond verzorgen, dus heeft

men herftelt het geen ontbrak aan de uitgeftrektheid van dit Schip., en
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men zal de uitgeftrektheden van voren 25 ton 1255 pond grooter raaaken

als die van achteren ; bet geen genoegzaam fchynt.

Men ziet door dit voorbeeld hoe een bekwaam Timmerman door

zyne berekeningen voorziet, welke de hoedanigheden zyn zullen van het

Schip dat hy zich voorfteh te timmeren , en dat hy 'er hulpmiddelen aan

kan toebrengen toepaflèlyk op de gebreken die hy 'er aan heeft ontdekt

;

wy gaan noch eenige exempels aanhaalen die ter voltoijinge {bekken zul-

len om de ongelovigen te overtuigen.

Le Mottarque en fIntréfride van 74 ftukken kanon- voerende op hunne eer-

fte laag 28 ftukken van 36, en op hunne tweede 30 van 24 , gebouwd op

gelykformige mallen door wylen M. Olivier, zyn uit de Haven van Brtjl ge»

loopen den 22 July 1747 , hebbende ingcfcheept voor 4i maand leeftocht

en 180 tonnen water met 300 ton ballaft; zy hadden hun laag 4 voet 3 duim
bovenwater.

De waterverplaatfing van het deel onderwater was toen van 73459 taar»

lingvoeten, het geen maakt 2718 ton, dit is niet te veel vooreen Schip

van die grootte, nadien de aftrekking van 150 tonnen ballaft nauwlykt

genoegfaara zyn zoude om het 4; voet laag te geeven , zo men het toe-

ruftte met leeftocht voor 6 maanden.

De Florijfant van 74 ftukken kanon, voerende op zyne eerfte laag 28 ftuk-

ken van 36, op zyne tweede 30 van 18, op de halfdekken i<5 van 8, ge-

maakt door M. Marineau, hebbende waterdragt aan 't midden ,18 voet 6 duim

,

zyn waterverplaatfing was van 2790. De uitgeftrektheden van dit Schip

fchynen wel gcèvenredigt.

De Suptrbe van 74 ftukken kanon , voerende op zyne eerfte laag 26 ftuk-

ken van 36, op zyne tweede 28 van 18, op zyne halfdekken xövan 8 , op

de hutten 4 ftukken van 4 , getimmerd door wylcn M. Heiit
, zyne water-

dragt aan *t midden zyndc 1 8 voet 1 1 duim , dc waterverplaatfing is van

2501 i ton. Dit Schip heeft, gclyk men ziet, groote uitgeftrektheden,

ook heeft het cene fchoonc laag.

De Nortbumbcrland van 68 ftukkfrn gefchut, voerende op zyne eerfte laag

26 ftukktn van 32, op zyne tweede :8 van 18, op de halfdekken 14 van 8,

gebouwd in Engeland, de waterdragt aan 't midden zynde van 17 voet 2 duim,

de watcrverplaatling is van 227a tonnen 1240 pond. Deczc waterverplaat-

fing is klein voor de Schepen op zyn Kranfch toegeruft.

De Alcide van 64 ftukken te Brejl gemaakt door M; Oiivkr, voerende-

op zyne eerfte laag 26 ftukken van 24 , op zyne tweede 28 van 12 ,
op de

Z-z 3 half-
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halfdekken 10 van 6, hebbende 4 voet voor de laag , de waterverplaatfing

was van 2148 tonnen.

Den 7 January 1746 , had het voor 6 maanden 15 daagen leeftocht, zy-

ne bemanning was 438 Man, 22 jongens en 185 tonnen ballaft, en alzo

zyne laag 4 voet verheven was , is het klaar dat de uitgeftrekthedens

van dat Schip wel evenredig gemaakt zyn met het geheel.

L'Jugufle van 52 (lukken kanon , te Brtjl gebouwd door M. Ceffroi de

Vader, voerde op zyne eerde laag 22 Hukken van 12, op de tweede 24
van 8 < op zyne halfdekken 6 van 4, zyne waterverplaatfing tot op 4 voet 2

duim aan de laag, was van 1277 ton 14Ó pond. De uitgeftrektheden; van dat

Schip zyn veels te klein om het gefchut te dragen dat men gemecnlyk

geeft aan Schepen van dien rang.

De Tiger van 50 tot 5i ftukken gefchut, zyne waterverplaatfing was

van 1068 ton 330 pond, onbregreepen de dikte der huitplanken, die zyn

moet van 41 ton 140 pond.

Alzo het gewigt van een Schip van dien rang zyn moet van 1500 ton

zonder den ballaft , is het klaar dat zyn leevenddeel 400 ton 530 pond te

klein is, zo men zich voorftelt om het 100 tonnen ballaft te geeven.

Het is waar dat het ontwerp, welk ik berekent hebbe , verfchillend kon

zyn van het gemaakte Schip , niettemin , wanneer het wierd toegeruft in

174Ö, was de laag weinig meer als 3 voet boven water, fchoon men het niet

belaft had dan met ftukken van 3 pond cp zyne tweede laag, met ftukken

van 6pond en van 4 pond op de halfdekken , en dat men ten uitterften zyne

doodewerken geflegt had : niettemin had 'er de bouwmeefter 4 voet 9 duim
laags op gemerkt ; deeze overwegingen doen zien dat de berekeningen

getrouw zyn en bewyzen 'er de noodzaakelykheid van.

Dc Brillont, van 50 ftukken kanon, verplaatfte maar 1058 ton 32
pond waters, tot welke men voegen kan 40 tonnen voor de dikte der huit-

planken , die niet begrepen zyn in de berekening ; maar 1098 ton 32
pond zyn niet genoegzaam ; op dat een Schip van dien rang 100 tonnen
ballaft draagen kan moet men zyne uitgeftrektheden vermeerderen met jco
ton: het is waar dat dit Schip gemaakt was geworden te Toulon tot ecne

proeve, in welke men voorgenomen had om de uitgeftrektheden veel te

verminderen; maar byaldien de maaker zyn ontwerp had weeten te be-

rekenen, zoude hy van te voren geweten hebben dat de laag van die

Schip verdronken Tnoefte zyn.

Door het onderzoek van een Schip van 50 ftukken gefchut, ontworpen

door
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door wylcn M. Boyer, Scheeps-bouwer te Toulon , maar dat niet gebouwd

was de warerverplaatfing 1544 ton 170 pond, het geen ons genoegzaam

toefchynt om 4 voet 6 tot 9 duim laag te hebben, gelyk zulks de Bouw-

meefter zich had voorgcftelt.

Ik geloove dat deeze voorbeelden voldoende zyn, om te overtuigen dat

het van 't hoogde gewigt is om de uitgeftrekheden te berekenen van het

levenddeel der Schepen , die men ontwerpt, voor dat men 'er de Timmering

van onderneemt. Indien men zulks eerder gedaan hadde, zou men al in

veel vroeger tyd hebben ontdekt dat byna al de Schepen van 50 {luk-

ken kanon geen uitgeftrektheden genoeg hadden , en men zoude niet ge-

feilt hebben in zo veele Schepen als men van dien rang heeft ge-

maakt.

Noch is het van aangelcgentheid voorgekoomen te zyn, dat de onderflel-

]ing die wy hebben gemaakt aangaande het gewigt van een taarlingvoet

zee water tot 74 pond. ons voorkwam zeer kwalyk vaftgeftelt te zyn, en

dat 'er weinig waarfchynlykhcid is, dat zyn zwaarte meer zy dan van 71

ponden eenige oneen j want deeze dooling zoude inftaat zyn van veele Sche-

pen te doen millukken , om dat, onderflellendc de taarlingvoet van 74
pond, het deel onderwater van ons Schip verplaat ('en zal eene klomp wa-

ters ter zwaarte van 2350 tonnen, in plaats dat het deel onderwater van 't

zelve Schip, zo de taarlingvoet niet meer dan 71J pond. weegt , niet meer

verplaatfen zal als eenen klomp. waters gelyk aan 2270 ton 1257 pond,

het geen een vcrfchil maakt van 79 ton 743 ponden.

NEGEN-



. I .

r

Digitized by Google



I

1

NEGENDE HOOFDSTUK.
Manier om te berekenen den tcgenfland van bet Water op de»

Boeg der Schepen.

JJec is zonder tegenfpraak eene groote hoedanigheid der Schepen van

wel voorwaarts te gaan ; daarom , na verzekerd te zyn door de berekenin-

gen van het voorgaande Hoofdftuk , dat het Schip welk men ontwerpt

eene fchoone laag hebben zal, moet men onderzoeken of het weinig te-

genftand zal beproeven van de zyde der vloeiftoffe. De Heer Bouguer,

geeft 'er de middelen toe in zyne verhandeling der Schepen; maar op dat

de jonge Scheep* • Timmerlieden , die gene genoegzaame gronden van

wiskunft hebben om te verdaan de geleerde en fchrandere betoogingen van

dat werk, niet geheel en al in den blinden zouden werken, zal het nut

en dienfüg zyn de toepalïing der manieren van den Heer Bouguer te doen

voorafgaan dooreenige algemeene aanmerkingen wegens den floot der vloei-

ftoffen tegens de vafle lichaamen : wy zullen deeze ftoffe niet dan kortelyk

verhandelen , maar trachten verllaanbaar te zyn.

L
Van di rnyzt bot ie Hotifloffen werken door bunnen floot tegens de vajle

Lichaamen

He. is allerblykbaarft dat de in beweging zynde vloeiftoffen bekwaam zyn

om kracht te doen tegens de vafte lichaamen diezy ontmoeten: degrond-

Aai zuilen
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zuilen der bruggens die 'er door los gefchokt en neer geworpen wor-

den , de Schepen die er door voortgaan , de fchepraaden der moolens die

door 't water zich bewegen , zyn ais zo veele proefbewyzen van de wer-

king der vloeifloffen op dc vafle lichaamen.

JVy hebben bier nut in aanmerking te neemen als de werking der vloeifloffen

volgens baare wljlrekte kracht ; de werkingen die ontftaan hamen uit de veerkracht

van fommige vloeijlqffen beboeren niet rot bet onderwerp dat voy verhandelen.

Onaangezien de daagelykfche ondervindinge van welke wy gefproken

hebben, kan men vooraf bewyzen , zo het nodig ii, dat de vloeifloffen

eene werking moeten hebben op de vafle lichaamen; want de vlociflorFen

faamengeflelt zynde uit vafle lichaamelyke deeltjes, moet elk deezer deelt-

jes in den (lag of floot werken a!s een vafl lichaam ; aldus onderflellende ,

gelyk wy gedaan hebben in het voorige Hoofuftuk, dat de deden der vlbei-

ftoffen vertoont zyn door zeer beweeglyke bolletjes, zo is ieder bolletje

een valt lichaam , dat , zynde bewoogen tegtns eene vlakte , dezelve uit-

werking zal vercorzaaken als de andere vafle lichaamen van gelyke hoe-

veelheid flofs , dit is ciüctwiflbaar ;maar de vloeifloffen zyn eene verzame-

ling van een aanzienlyk getal kleine vaüe lichaamtjesf, die onder elkander

byoa gene vereeaiging hebben : Ik zegge byna, om dat in al de vloeifloffen,

" zelfs in de aücrbeweeglykfle, eenen zekeren graad is van flerkte die de dee-

Jen onderling aan den anderen verbind : deeze verbinding blykt in een

druppel waters die hangen blyft aan het. eind van den vinger ; maar men
kan die kragt van faamenhang over 't hoofd zien, en de vloeifloffen aan-

merken als faamengeflclt van vafle doelen die aan elkander niet hechten, als

door de drukking der naafl aangelegen deelen, zo als wy 'er in het vori-

ge Hoofdfluk van gefproken hebben ; deeze weinige faamenhechting , die de

deelen der vloeifloffen onder zich hebben, maakt datze in bunnen floot

niet werken als dc vafl e lichaamen.

Een klomp waters van 20 taarlingvoeten werkt niet met dezelfde kracht

tegens de boog cener brugge die zy ontmoet, als een klomp ys van de

zelve afraeeting. Het ys floot , om dus te fpreeken, als te gtlyk met zyne

gaofchc klomp, door dien deszelfs deelen
, zynde aan elkaar verbonden ,

de eene zonder de andere niet voort kunnen, en dus allen in den zeiven tyd

ftooten ; in tegendeel, de deeltjes welke eene menigte waters faamenflellen
,

niet dan krachteloos aan elkaar verecnigt zynde , werken niet faamen tegelyk,

en zy oeffenen hunne kracht niet als na elkander op dc hinderpaal die hen

tegenflaat ; het is waar datze elkander onmiddelyk volgen , en datze

een weinig vereenigt zyn door hunne wederzydfe drukking ; maar gelyk

ieder
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ieder deel eyne eige (helheid heeft, doet ieder zynen flach of floot byna
afzonder!yk, en om reden van hunne groote beweegbaarheid herkeeren zy

zich zeer lichtelyk van hunne ftreeklciding , zynde niet weerhouden als

door het gewigt der gebuurdeelrjes. De flach of floot der vloeifloffen is

aanhoudende, want, wanneer een zeeker geta! van deelen zync uitwerking

voortgebragt heeft, koomcn er anderen in dc plaats, cn achter deeze vol-

gen noch anderen , en dus geduurig voort zo lang de voortvloeijinge

duurd ; het geen maakt dat de werking der vloeifloffe zich mededeelt met
oneindig meer zagtheid als die der vafte lichaamen.

Uit het geen wy kooroen te zeggen volgt, dat een vaartuig, welk men over.

geeft aan den loop eener Rivier, geen meer fnelheid kan verkrygen als de

Rivier zelfs heeft , en dat, van den tyd zyner overgave aan den loop van 't wa-

ter, tot op het ogenblik in welk het evenveel fnelheid als dien loop beeft

verkregen , het onophouddyk voortgeftooten zal worden door het water,

en zyne beweging zal verfnellende zyn, tot datze gelyk zy aan die van 't

water.

Zo men in tegendeel aan een dryvend lichaam eene beweging indrukte

wiens ftreeklyn tegengeflelt was aan die van eencn waterilroom , zou de

beweging van het dryvend lichaam geduuriglyk vertraagt worden , dan ver-

nietigt, en eindelyk zou het de ftreeklyn zyner ingedrukte beweging veran-

deren , om te volgen die van het loopend water.

AANMERKING.
Dit alles is klaarblykclyk ; maar voor dat wy verder gaan , is het nodig

te doen aanmerken dat men niets in de ftelling veranderd wanneer men
onderflelteen vaft lichaam, bewegen in eene ftilftaande vIoeiftofFe, of een vaft

ruftend lichaam bloot gelegt aan den loopecner vloeifloffe. Het is onverfchil-

lig of het lichaam de vloeifloffe floot , of dat de vloeifloffe het lichaam

ftoote ; derhalven kan ik zeggen dat de indruk van 't water op den boeg

van een zeillend Schip , dezelfde is met die welke het beproeven zou

zo het , ftil en ten anker leggende , was bloot gegeven aan 't gewclt van

eenen waterloop wiens fnelheid dezelfde zoude zyn met die van het zeillend

Schip in de eerfte ondcrftcliing.

Aaa t II. De
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I ï.

De vxrking der yieeijloffe is evenredig aan bet vierkant der fneOxid van dm
Waterftrom.

Flut 13 J^Yade meefter van te neetnen de eene ofde andere onderftelling , viade
F* ik meer gemak in het verkiezen van een onbewoogen lichaam dat bloot ge-

ftelt is voor de fnelheid van eenen waterftroom,- dus begeere ik dat men
zich voorftelle de grondzuil van eene brug A (Fig. 1.) welke blootftaat

voorden loop eener Rivier die voortvloeid in de ftreeklyn BC, recht»

hoekig op de voorzyde der zuil; het is klaar dat den indruk der vloeiftoffe

zo veel te grooter zal zyn als de droom fnelloopender is. In onze onder-

ftelling zal de werking op de zuil A , evenredig zyn aan 't vierkant der

/helheid van den ftroom ; invoege dat, zo dë ftroom tweemaal zo -/hel loopt,

,

hy eene viervoudige uitwerking op de zuil zal doen.

Deeze grondregel- is in 't algemeen aangenomen, en zie hier hoe men 2e

natuurkundig betoogt : wanneer de vloeiftof met meer fnelheid vloeid,ftoo-

ten deszelfs deelen het lichaam met meer kragt als wanneer ze traager

flroomd, en deezc vermeerdering van ftootende kracht is evenredig aan

de fnelheid der vloeiftoffe; weshalven door deeze eenige befpiegeb'ng, zie

daar reeds de werking der vloeiftoffe vermeerdert evenrediglyk met haare

fnelheid; van eene andere zyde, hoe de vloeiftof met meer fnelheid loopt,

hoe meer deelen der vloeiftoffe dat 'er in eenen zeiven tydzyn , die het lichaam

ftooten , en de hoeveelheid der deelen die in een' gegeeven tyd ftooten is

evenredig aan de fnelheid der vloeiftoffe; weshalven door deeze tweede

befpiegeling , als door de eerfte, zo vermeerdert de ftootende kracht in

dezelve reden als de fnelheid der vloeiftoffe: dienvolgens, zo men die twee

befchouwingen of liever gevonde evenredigheden
, vereenigt, zal de kragt-

oeffening der vloeiftoffe zyn in de verdubbelde reden der fnelheid: dat is

als het vierkant der zelve, of zo de fnelheid dubbelt is zal de ftoot viervou-

dig zyn.

Het geen wy koomen te zeggen doet begrypen dat een Schip van wegens

het water zo veel te meer tcgenftand ondergaat als het die hoofdftof met te

• meer fnelheid verdeelt, en dat deeze kracht van tegenftand aangroeid in

de verdubbelde reden van de fnelheid der zeillinge.

HL De
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I I I.

De Indruk der Floeijloffe neemt toe ah de Oppervlakten* dit zicb fttOen

tegens baarcn loop.

He. is noch klaarblykelyk dat de vloeiftoffe zo veel grooter indruk op p^j,.
de brugzuil A, zal maaken als zy haar eene grooter oppervlakte zal tegen» Fig. i.'

(tellen, om dat ze te gelyk de werking zal ontfangen van een grooter ge-

tal waterdraatjes: zo dat in dit geval de indruk toe neemt als de oppervlak-

tens; en zo DD hetdubbeld is van de voorvlakte der zuil, zal ook de in-

druk op deeze nieuwe zuil dubbelt zo groot zyn als zy was op de zuil A.

Om deeze redea is het dat de Schepen , welkers grootftefpant van groo-

te uitgeftrektheid is, meer tegenftand ondergaan dan anderen.

I V.

De hatjft der Vlotiflofftn it minder op de vlaktens die zicb fcbuint ftellen

tegens baaren loop, als op die toeUen 'er zicb lootrecbt tegen/Uilen.

hoon de brugzuil , die ons ten voorbeeld dicnd , den indruk ont-

fangt van 't zelve getal waterdraatjes , en dat de fnelheid der vloeiftoffe ^'i- 1,

dezelve blyft,kan men 'er den indruk der vloeiftoffe grootelyks op verminde-

ren, met haar tegen te ftellen eenc kromme oppervlakte zo als £, of eene

driehoekige als F; ik zal wat op dit ftük aandringen, door dien het aan de

Scheepsbouwers een middel geeft om den tegenftand van 't water veel te

verminderen op den boeg der Schepen, en dit is zonder twyffel hetgee-

ne dat aanleidinge heeft gegeven om hen ten naaftenby eene ovaale of

kegelachtige gedaante te geeven.

v,

Eerjle reden van de vermindering in de -sterking der yioeiJloffen,op deWalten:

die men febuins ftelt tegens baaren loop.

Ik onderftel eenig Lichaam AB, dat zich tegenftelt aan den loop eener

vloeiftoffe, waarvan de ftreekleiding zy volgens EA: het is klaar dat Fig. 3.

het Lichaam ontfangen zal den indruk van al de waterdraatjes begreepen

van B tot aan A. Nu, zonder de flreeklyn van den waterloop te veran-

deren, breng ik het uiteinde B, van het Lichaam AB in C, dus komt het

fchuins naar den loop van 't water, en al de waterdraatjes begreepen vau

Aaa3 Btoc
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B tot in F vallen niet meer op de lyn CA, waaruit volgt dat CA, minder

gedrukt is , ter hoeveelheid van de waterdraatjes begreepen van B tot aan

F. Zo men A B brengt in de (trekking D A , zal het niet meer ontfangen

de werking der waterdraatjes begreepen van B tot aan G: en zo men afzon-

dering maakt van de dikte des Lichaams A B , zal het in 't geheel genen

indruk der vlociftoffe ontfangen wanneer men het geptaatft zal hebben in

de leiding AE, evenwydig aan den waterloop. Uit deeze befpiegeling

vloeid voort , dat de hoeveelheid der vloeiftoffe , die op AB werkt

,

it tot de hoeveelheid der vloeiftoffe die op AC floot, als AB , hoek-

maat van den rechten hoek is tot de hockmaat van den hoek der fchuinfe

opvallinge EAC, die men vertoonen kan door AF; want neemende AB
voor (baal of gehecle hockmaat, zal CF de hoekmaat zyn van CAF, en

AF de hoekmaat van deszelfs aanvulfel tot 90 graaden, of van den hoek

EAC.
V I.

tn de vermindering in de werking der l'loeiftofftn, op de vlaktens

dit zieb ftbuxnsftellen tegtns baaren kop.

r jj. n, Zlo men ten aanzien van dc fchuinfe opvallinge niet meer van den in-

druk der vloeiftoffe verminderde als in evenredigheid aan de waterdraatjes

welkers werking men vermeid , zou 'er de Schccps-bouwkunde en zeevaard

geen groot voordeel van trekken ; want vermits de Schepen noodzakelyk

moeten hebben cenezeekcre breedte, die by voorbeeld zyn zal AB, is het

klaar dat men door voorgaande befpiegeling van weegens dc vloeiflorTe

evenzo veel tcgenftanu bebben zal, makende het voorfchip gelyk ACB
of gelyk A B ; maar geiukkigljk is de zaak zodanig niet , en de vloeiftof

,

die haar vermogen zal ocffencn op ACB, zal dezelve indruk niet maaken

als of zy dien oeffende op A B, door dien dc ftreckleiding van ieder water-

draatje, dat fchuinfachtig ccne oppervlakte ontmoet, kan ontbonden wor-

den in cene flreekleiding die lootrecht is op de vlakte, en in eenedie even-

wydig is aan dezelve; dit is 't gene welke wy verftaanbaar zullen maaken

in het volgende fmaldecl.

VII.
*

*

Denkbteiden van de f,mergrfttklt Bewegingen en van de ontbinding der Kracbten.

Tig. 4. 1^ onderftel twee ryè'n AA, B B, die gcftelt zyn op eenig ulak,en zich

rechthoekig kruiflen in het punt C; ik plaatfe in den hoek der Vfereeniging
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van die twee ryïn eenen bal, die om bewoogen te zyn geduuriglyk nodig

heeft te worden aangezet door de ryèn AA, of BB; zo men, beboodens

den zeiven openingshoek der twee ryèn , de ryê B B laat fchuiven tot aan
'c punt 7 , is het klaar dat de bal C rollen zal ter geheele lengte van de

ryë AA, en datze koomen zal in 't punt 7 , door dien ze in dit geval niet

aangezet zal zyn om zich te beweegen als door de ryë BB, die haar niet kan

indrukken dan eene (Ireekleiding rechthoekig op de vlakte 7 7 , en evenwy-

dig aan de ryë AA: men kan even het zelve zeggen van de ryë AA, in-

dien men haar fchuiven laat tot aan de punten VII
, VII, de bal zal eene

evenwydige lyn befebryven aan BB, en rechthoekig vallen op VII, VII.

Indien men de twee ryèn faamen te gclylc laat beweegen
, invoege dat de

ryj' A A komt aan de punten lil , III , in den zeiven tyd dat de ryè' BB zal

komen in de punten 2, 2 , de ba!, gedwongen zynde om in den zeiven

• lyd optevolgcn den indruk der twee ryèu , zal de hoeklyn befchryven van

eene evenwydige vierhoek, wiens zyden evenredig zullen zyn aan den weg
dien de ryèn hebben doorgeloopen ; zodanig dat de zyde 2 D zal zyn tot de

zyde III D, als 3 tot 3: van gdyken (dewyl men onderdek dat de bal ge-

duurig ter bewceginge nodig heeft te worden aangezet door de ryèn ) is

het biykbaar dat, wanneer de ryë AA niet komt aan de punten V, V, als

wanneer de rye B B komt aan de punten 5 , 5 , de bal zal befchryven de

hoeklyn van eenen evenwydigcn vierhoek of raam , waar van de zyde D e

zyn zal tot de zyde Dd als 3 is tot 2. Eindelyk door de ryCn , met haare

beweeging gelyk te maaken, zullen zy te faamen koomen de eene in 'c

punt 7 en de andere in 't punt VII , de bal zal de hoek lyn E F befchry-

ven vin een vierkant.

Men begrypt klaarlyk dat de zyden C2 , 25,57, van die evenwydige

vierhoeken de werkdaat uitdrukken van de ryë BB, en de zyden C III,

III V, V VII van dezelve evenwydige vierhoeken drukken de werkdaat uit

van de ryc AA, zodanig dat de zyden deezer raamen altoos evenredig zyn

aan de vermoogens, en de hoeklyncn CD, DE, EF, de famengeftelde

werkdaat uitdrukken der twee vermoogens A A , BB; het zy hunne fnel-

heden gelyk of ongelyk zyn.

Het is noch biykbaar dat men in plaats van dc ryèn A A , BB, kan del- Fig.

len twee andere werkende vermoogens (die zo men wil zyn zullen de twee

ftukken van kolven c , d , die den bal Haan in den zeiven tyd ) : zo dc twee

llaagen gelyk zyn , zal de bal eene beweeging hebben die gelykelyk zal

deelachtig zyn aan de twee ftreekleidingen eb, eg, en hy zal volgen de

hoeklyn ef van een vierkant; maar zo de kolf d dubbcld zo veel beweeging

in>
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indrukte als de kolf c , zou de bal de hoeklyn e a volgen van eeoen even-

wydigen vierhoek.'wiens zyde g a dubbeld zo groot zoude zyn als de zyde

ge: dus ziet men dac in het een en ander geval de zyden der evenwydjge

vierhoeken evenredig zouden zyn aan de vermoogens.

Tig. i. Dit is dan de beweeging , voortfpruitende van verfcheide vermoogens

,

die tegelyk op een zelve Lichaam werken, volgens verfchillendc (treeken,

die men noemt (•) faamtngcftelde beweeging: men kan 'er zich een denk-

beeld van maaken door het vaartuig A dat, aangezet wordende om zich te

beweegen door de twee vermoogens B, C, de Itreeklyn A D volgt, door

eene faamengeftelde beweeging, of door een gewrocht der twee

gens B en C ; laat ons aangaande dit onderwerp eenige

maaken.

y i ii.

Voornaamfle uitwerkingen die voortkomen van de faamcngcjlelde Bcmctgingen.

'VAn de opfichtelyke kracht der verraoogertó die op een Lichaam wer-

ken en van de ftreekleiding volgens welke deeze vermoogens werken, ont-

daan 'er verfchillende uitwerkingen met betrekking tet het Lichaam dat haar

onderworpen is : wy zullen 'er eenige voorbeelden van geeven.

Fig. 7. *^ Z° twee vermoogens , vertoont door C en B , ter zeiver tyd werken

op het Lichaam A,met eene zelve kracht, en volgens tegengeftelde (treek-

lynen CA, BA, zal het Lichaam onbewoogen blyven dewyl 'er geene

reden is die het bepaalt tot het volgen van de eene Itreeklyn meer dan dc

andere; zo een der vermoogens fterker was als het ander, zou het Lichaam

de (treeklyn volgen der overheerfchende kracht, met eene kracht die het

verfchil der krachten is van de twee werkende vermoogens.

t*' Is het evengel yk blykbaar, zo twee vermoogens O en E op het Lic-

haam A werken
,
volgens eene zelve (treekleiding, by voorbeeld D Aen E A,

dat het Lichaam A de ftreekleiding volgen zal der twee vermoogens, en

gaan zal door het punt F, met dit eenig onderfcheid dat het zich zal over-

geeven met meer fnclhcid
,
zynde geftooten door twee krachten, als het

doen

{*> Al wie, in 't Nterduiti, tui deeze fa» mcu^;.lelde beweging meer begeerd. k»n

te irdit raaken in he: tiruJe Hooflihik, ide dr-'-. , .!;r Natuurkunde van den Heer P. van

Mufttinheti ; rynJe in dit geleerde werk veel fraaii by een te vinden uitgaande dit

Iccrituk . als mede in de vcitialde Puikfchrtfen van de beroemde nryfctcrt» Ktii ca Dt/ju-

tutkn Die het Fsan.'ch machtig ayn, kunnen , in V*ri*ntni KtavtUt Mccêntjut , ikb
vcilull stn trtet eene gtond ge en uitvoerige befpiegeling deeaer Weteufchap.
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doen zoude maar geftooten wordende door een eenige kracht die gelyk U
aan een van beiden.

3* Laat ons nu onderftellen dat de twee vermoogens G en H, hebben

de ftreeklynen GA, HA, en dauw zich kruiflen in de ontmoeting van 't

lichaam A ; volgens het geene hier boven gezegt is , zullen zy het eene

faamengeftelde beweeginge indrukken , wiens kracht en' ftreekleiding zich

laaten afmeten door de hoeklyn des evenwydigen vierhoeks waarvan wy
gefprooken hebben > om deezen evenwydigen vierhoek ( die men noemt ie

ontbinding der krachten) op te maaken , zo trekt men , onderfte]lende de

krachten der vermoogens G en H gelyk, en uitgedrukt door HA, GA,
van het punt G eene Jyn EG, gelyk aan HA, en evcnwydig aan de

ftreeklyn van dat vermoogen, de hoeklyn EA zal het uiiwerkzel zyn der

twee vermoogens die verbeeld zyn door de zyden des evenwydigen vier-

hoeks HA, GA» en zal uitdrukken de fnelheid en ftreeklyn der faamen-

gefielde beweeginge , wiens uitwerking zyn zal het lichaam A te bren-

gen naar F.

4* In de voorgaande Helling hebben wy gcftclt dat de twee ver-

moogens het lichaam A lloegen met gelyke krachten , welke wy om die

reden hebben uitgedrukt door gtlyke lynen HA, GA. Nu onderftellen

wy dat de vermoogens H en G , het lichaam A flaan met ongelyke krach-
Fl*'

ten welke wy uitbeelden, te wecten, die van II door de lyn H A , hetdub-

beldder kracht van G . die uitgebeeld is door de lyn RA, helft van HA;
de ftraalenHA, GA, zullen de ftreeklynen aanwyzen volgens welken de

vermoogens II en G op het lichaam A werken; men zal de uitwerking

déczer beweegingen kennen in kracht en in ftrtx-kleiding , met het zelve

evenwydig vierzydig afbeeldfel van ontbindinge te voltooien; dus zal men
van het punt R trekken de lyn RS> evcnwydig aan HA, die de kracht

en ftreeklyn van 't vermoogen II uitdrukt , en van het punt II zal men
HS trekken evcnwydig RA, die de kracht en ftreeklyn uitdrukt van het

vermoogen G. Alsdan zal de hoeklyn SA aamvyzen de fnelheid en

ftreeklyn van het lichaam A, dat gaan zal door het punt T, in plaats

van door het punt F, zo als gebeurd zou hebben indien de twee vermoo-

gens gelyk waaren geweeft in kracht.

AAN M E R K I N G.

1* Men zal niets in de ftclling veranderen met te onderftellen aantrek-

kende krachten geplaatft in P en in in plaats van voortdryvende

krachten G en H. -
Bb b a*Men
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2* Men kan de uitwerking der vermoogens G en H vinden , roaakende

ecnen evenwydigen vierhoek op AQ^en AP, verlengfels der ftreeklynen

GA, HA even als opide ftreekleidingen zelf».

I X.

Geve'gen.

i^Y^Oe meer de hoek van de ftreekleidingen der vermoogens fcherp

», hoe meer die ftreekleidingen naderen om niet dan een eenige te zyn,

en hoe grooter de uitwerking deezer vermoogens is; hex is daarom dat de

p .
uitwerking van G cn H

,
grooter is als die van L en M ; fchoon men de

vermoogens evengelyk beeft onderdek.

2d'HetallergrootJïe van de uitwerking der twee vermoogens is wanneer

zyeen en zelve ftrcckleiding hebben , en het oilerkhmjlt wanneer de ftreek*

Jeidingen malkander zyn regengeftelt of rechtftreeks tegen elkaar inloopen.

3* Van al de ftreekleidingen die men gceven kan aan twee vermoogens,

is 'er niet dan een geval daar de werking van beiden gelyk is aan de wer-

king van een eenigc , indien zy rechtftreeks was ; 't geen is byaldien dec-

ze vermoogens gelyk zyn, en dat ze fchuinflè ftreeklynen hebben die met
malkander eenen hoek maaken van rso graden (*), zulks als AK, AI.
want dan is de uitwerking in kracht gelyk aan A K of A I alleen. In dit

geval is 'er niet dan de ftreekleiding die verandert is, A zynde gebragc

jn F wanneer de twee vermoogens te faamen werken, in plaats daue

gebragt zyn in T door de werking van K alleen, of in V door de

king van I alleen.

4* Zo de ftrcckleiding der twee vermoogens eenen hoek maakte minder

dan 120 graden, zodanig als GA, HA, zouden zy zich onderling helpen,

cn indien ze ccnen hoek maakte meer open
, zodanig als LA, MA, zou

haare uitwerking wederzyds verminderd zyn: dit is een gevolg van het

geen hier boven gezegt is.

Deeze algemeene kundigheden wegens de faamgeftelde beweegingeo

,

(*) Want alsdan is dr rvenwydigc vieihotk op. A K of AI ecne gelyktydiee ruit ,

we'kers konftc hoeklyn A l) ikooi gelyk is aan een hurcr gelyke zyden A K of A 1 , als

van idfj blvkt u:t dc4de,*fcfte, 34ue prop. &c. van F.ueiiitt ifle Boek; maar die kortfte

hocklyn dra Kt uit de werking van tadc de vermoogens volgens *t voorige artikel , en A K of
A I van een alleen volgens ds onderftellini : derhalven is in dit gevat de flentng. van on-
»o geleerden Schryver door dccie ophelderende aantekening roor min geocffcndcq ten

vplien lekcr.

I
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*n wegens de bewerking en het gebruik dcsevenwydigen vierhoeks van ont-

binding, kunnen helpen tot de kennis van het geen wy te zeggen hebben

op de werking van een lichaam dac recht- of fchuinshotkig eene oppeiv

vlakte ontmoet : wy gaan 'er over handelen in het volgende fmaldeel.

X.

JVat'er mort mtftaan uit de ingedrukte beweging van V Lichaam A , bttrtkhjk

tot eene oppervlakte a b welke zich tegenfleh aan zyne beweeging.

i^'^^Anneer een Lichaam eenig vlak fcheefhoekig ftoot, zo ftoot Fig.vcaB.

hy 't niet met zo vee] kracht als wanneer hy 't rechtftreeks of recht-

hoekig ontmoette : want de ftreekleiding kon zo fchuins zyn dat hy 't

niet deed dan fchaaven, dcrhalven is 'er tulTchen dc rechthoekige ftoot >

die de grootfte is van allen, en de allerfchuinfte ftoot, die het meeft na-

derd aan de evenwydigheid met het vlak, een oneindig getal van flrecken

meer of min fchuins, volgens welken het vlak kan geftooten worden met
meer of minder kracht.

Indien de twee vermoogens vcreenigt waaren in D , is het zeeker

dat A volgen zou dc fbrcekleiding D F , én dat hy de oppervlakte a b flaan

zou met groote kracht ; niet alleen om dat de twee in D verecnigde ver-

moogens te gelyk zouden werken , maar noch uit oorzaak der lootrechte

ftrcekleiding van A op ab.

3* Zo de twee vermoogens gelyk in kracht werkten volgens de ftrcekly.

nen GA, HA, het Lichaam A zou noch volgen dc voongebragce ftreek-

lyn EA, en looirecht valltn op ab, maar met minder kracht als in *t vo-

rige geval ,
weegens de fciiuinsheid van de ftreeklciding der vermoogens.

4* Indien, zonder de ftreeklciding der vermoogens te veranderen, men
maakte dat de kracht H , verbeeld door H A , het dubbcld was van de kracht

van het lichaam G verbeeld door R A , alsdan zou de ftreeklyn van de uitwer.
F .

?
kingSA dergelyke vermoogens veranderen, en het lichaam zou volgens

denftreek ST fchuins Daan op ab, en zyne krachtoeffening zoude noch min-

der zyn als in het tweede geval , niet alleen wegens de mindere kracht van

het vermoogen G, maar noch wegens de fchuinsheid van den ftoot.

5* Zo men , Fig. 7
-

f onderftellendc de kracht der twee vermoogens ge-

lyk, en verbeeld door twee ftraaien van den zeiven cirkel, niet verander-

de dan hunne ftreeklejdingen die by voorbeeld zouden worden S A, DA,
Bb b s dc
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de uitwerking neemende alsdan de ftreekleiding HP, zon het lichaam A
fchuins (laan op ab, en fchoon de foelheid van A dè zelve wat in de

ftreeklyn HP, als in de ftreeklyn D F, niet te min zou de werkdaad van

A op ab minder zyn, wegens de fchuinsheid van den (loot,, en zo veel te

minder als dien ftoot meer fchuins was. De reden hiervan [zal verftaan-

baar worden , zo men zich herinnerd wat 'er gezegt is in het VII* taal-

deel, daar men ziet dat de lynen ef en ea, die fchuins vallen op ga, de

uitwerking zyn der twee ftooten
,

Fig. 5 , de een volgens den (treek eb,

die evenwydig zynde aan ag , geenige uitwerking; kan veroorzaken, en

dc ander volgens eenen (treek eg, die ,
lootregtig zynde roet a g, de

grootfte uitwerking die mogelyk is moet voortbrengen.

6* Zoo dra men het lichaam A Fig. 7 , aanmerkt met opzicht tot eene op-

pervlakte ab welke het (laat of (loot, is het om 't even of de beweeging

van het lichaam A, dat met eene zekere fnelheid en volgens de. ftreeklyn

AN de lyn ab (loot, zy de uitwerking van twee vermoogens Hen M of

de uitwerking van een eenig S dat werken zon volgens de zelve ftreeklyn

A N ; het is daarom dat men aftrekking kan maaken van de vermoogens

die het lichaam A in bcweeging hebben geftelt , en zich voldoen met te

onderzoeken zyne ftreekleiding op de lyn ab en zyne fnelheid. Inderdaat

wanneer men den bal e, (Fig. 5.) begrypt in zynen voortgang van e in a,

is het niet onverfchillig of hy zyne beweeging heeft ontfangen van twee

vermoogens c en d , of van een eenige macht , die gewerkt zoude hebben

volgens de ftreeklyn ea. De (lag of ftoot op ab fchuins zynde, kon men
de grondregels gebruiken die men komt voor te dragen , om te kennen

dc werkdaad van 't lichaam A op de lyn ab: want terwyl het zeker is dat

dc krachtoeffening van dat lichaam op ab zo veel temeer minder zal zyn als

het te meer fchuins zal vallen op a b, kun men zich verbeelden dat het is

bewoogen door twee krachten, cn maaken cenen evenwydigen vierhoek,

gelykformig aan egfb (Fig. j.) waar van het uitbrengfel zyn zal de

ryn ef.

7* Het is klaar dat men dezelve uitwerking voortbrengt het zy men
de ftreekleiding der beweeging van A, opzigtelyk tot de oppervlakte ab,

of de plaatfing van a b , opzigtelyk tot de ftreekleiding der beweeging van

het lichaam A , veranderd.

8'' Uit het gene gezegt is volgt noch , indien men de gemeene uit-
'8 9

' werking van twee vermoogens op een zelve ligliaam kend , als mede des

eenen ftreekleiding en graad van fterkte, dat men oordeelen kan van de

fterkte en ftreekleiding des anderen. Indien ik weet, by voorbeeld, dat

Digitized by Google



DE TEGENS TJND DER VLOEIS TOFFE. 333

ren lichaam gebragt ia geworden van c in b door de werking van twee

krachten, waar van de een is uitgedrukt door c a, trek ik de lyn db
evenwydig en gelyk aan c a; en voltooiende den evenwydigen vierhoek,

zo zie ik dat c d is het andere vermoogen, kleinder als heteerfte , en die

met het zelve maakt den hoek der ftreekleidingen acd.

XL
ToepaJJing, van 't geen men komt te zeggen, op den flag o/Jicot der fHoeiJloffen.

WY hebben tot heden noch anders niet overwoogen als het geen ge-

beurd in den (lag van een vaft lichaam, dat, gefield in beweeging, vol-

gens verfchillendc richtingen ,.eene vafte oppervlakte ontmoet; wy ftaan

volkoomen toe dat de vloeiftoffcn in haaren flag of floot niet werken als de

vafte lichaaraen ; want onafhangkelyk der omftandigheden daar wy in het

begin van dit Hoofdftuk af hebben gefprooken , fchynt het ons bewys-

baar , wanneer een vloeiftof lootrecht valt op eenc vlakte, dat er eene klomp

waters is die , onbeweeglyk voor de vlakte blyvende, de plaats houd van

een vaft lichaam , en byna, de zelve uitwerking maakt als of de vlakte

roodachtig was; in welk geval de vloeiftof niet meer een lichaam zoude

ontmoeten dat zich lootrechtelyk aan haaren loop zou tegenftellen; van

elders kunnen de waterdraatjes , die~eene oppervlakte fchuins ofniet fchuin»

ontmoeten , zich ombuigen en van flreek veranderen , het geene de wetten

van den flag der vloeiftoffcn verfchillendc doet zyn van die, welke plaats

hebben in den flag der vafte lichaamen.

Ik hebbe begonnen van dc proefondervindingen om dit lecrftuk op te

helderen: maar terwyl zy my noch niets zekers hebben geleerd, ben ik

gehouden, om (gelyk men tot heden gedaan heeft) den ftoot der vloei-

ftoffcn aan te merken als dien der vafte lichaamen. De fchuinffè richting

van ecne waterftreng kan dan ontbonden worden in twee richtingen, van

welke de eene lootrecht is op de vlakte van 't lichaam dat aan haaren loop

is tegen gcftelt, en de andere die den deztlve evenwydig is.

Om deeze ontbinding te doen, moet men (Fig. 10) op de fchuins tot

den waterloop hellende lyn AC, deffirelheid en richting van den ftroom

vertoond zyndc door A E, maaken de raam A HEF, trekkende EF even*,

wydig aan CA, en EH lootrecht op dezelve lyn CA. De hocklynAE
die eene waterftreng cn deszelfs fnelheid vertoond , zal het voortbrengfel

iyn van de beweeging der waterftreng, die men onderftellen kan te zyn

Bbbs ver*
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veroorzaakt door twee vermoogens, een evenwydig aan AC, waarvan de

Jcragt en richting is vertoond door EF, en 't ander lootrecht roet AC,
van welk de kragt en richting is vertoond door de tyde EH van de raam.

Uit bet gene tot hier toe gezegt is kan men befluiten du, wanneer eene

oppervlakte bloot flaat voor den (loot van eenen waterloop onder verfchil-

lende graden van fchuinsheid, de kracht van den floot rechtftrceks Ï3 tot de

kracht van den fchuinfen floot, als het vierkant van de ftraal of geheele

hoekmaat is tot het vierkant van de hoekmaat der fchuisfe opvallingc;

want de krachtoefening der waterflreng AE op het lichaam A B, dat zy

lootrecht treft, is tot dc krachtoefening der zelve waterflreng AE op het

lichaam AC, dat zy fchuins treft, als A E is tot EH : maar AE is tot

E H, als A B, hoekmaat van den rechten hoek is tot AG, hoekmaat van

den hoek der fchuinfe opvallingc ('). Derhalven is de krachtoefening

van eene waterflreng AE op AB, tot de krachtoefening van eene zelve

waterflreng op A C, als dc hoekmaat van den rechten hoek is tot de hoek*

maat van den hoek der fchuinffe opvallingc Maar men heeft hier boven

gezien dat dc fom der waterdraadjes die het lichaam A B flaan is tot de

fom van die gene welke op A C vallen , als de geheeie hoekmaat is tot

de hoekmaat van ;!en hoek der fchuinfle opvallinge: dus met order die twee

evenredigheden vermenigvuldigende, zo heeft men de volgende evenredig,

heid; Dc krachtoefening van eene waterfirens op A B vermenigtvuldigt

door de fom der f.rengen die A B flaan, dat is tc zeggend gebeeJe werkkracht

van 'ï water op AU, is tot de krachtoefening ecner waterflreng op CA
vorrncnigtvuldigt door het getal der firengen die op C A vallen , dat is tc zeg-

gen tot de gtbcele werkkracht van 't water tp CA , als het vierkant der geheele

hoekmaat is tot het vierkant der hoekmaat van den hoek der fchuinfe op-

vallingc.

Wanneer de oppervlaktcns die men tegenftek aan eenen waterloop AC,
Fig. 1 1 ,

ongelyk zyn , als A B en A D
,
bev/yft men dat de hoeveelheden

waters, welke deeze oppervlaktens flaan, zyn als de vermenigvuldigden der

oppervlaktens door de hoekmaaten der hoeken van opvallinge , en de voo-

rigé

(•) Want ie driehoeken ACG, A EU hebben de hoeken CcnH nier recht To'grns

dc ondefüellins , cn de hoeken A C G , A E H gely k door de tS/'prop. \ in Eutl. lAbock,
alsmede A C grlvV A F. ,

!
prop. vin't tA bock , dc-haSvcn is A G |>elvk EH , lol*» van't

j*» h*. en dus A'E: EH= AC: AG. 7* van "t 5* b, maar AC: AG = de ftraal : de
hoekmaat van den hoek ACG of AEH der fchuinfe npirallinge , volgens het lecrftuk

der driehoeks rekening; waaruit , door de van 'i <i
J< b, de gefielde evenredigheid van

den Ht. iuHamti openbaar ia, ?«or Hen die in ae Mectkuml weinig doorzicht hebben.
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rage evenreden zal veranderd zyn in deeze.; de krachtoeffening der vloei-

ftoffe op AD is tot dc krachtoeffening der vloeiiloffe op AB, als het vier-

kant van AG, hoekmaat der fchuinfTe opvallinge, vermenigvuldigt door

de oppervlakte AD, is tot het vierkant van A B
,
gcheele hoekmaat , ver-

menigtvuldigt door de oppervlakte A B.

GEVOLGEN-
i"' Derhal ven, zo twee gelyke oppervlaktens zyn blootgeftelt aan eenen

zeiven waterloop, die haar ftooten met verfchillende fchuinsheden , zullen zy

indrukken ontfangen die onder zich zyn als de vierkanten derhoektnaatenvaa

de hoeken der opvallingen.

2' Derhalven, is 'er geenigen floot op eene vlakte evenwydig aan den

waterloop, vermits de hoekmaat der opvallinge nul is.

3* Derhalven, zo twee ongelyke oppervlaktens zyn blootgeftelt aan eenen

zelven ftroom , die haar floot met verfchillende fchuinsheden
, zyn dc in-

drukken onder zich als de vermenigvuldigdens der vierkanten van de hoek-

maaten der opvallingen en der geflooten oppervlaktens.

4* Derhalven, zo twee gelyke oppervlaktens den indruk ontfangen van

twee in fncllieid ongelyke waterflroomen
, zyn de indrukken onder zich

als de vermenigvuldigdens van de vierkanten der fnelhcden en der vierkanten

vza de hoekmaaten der hoeken van opvallinge.

S
f
' Derhalven, voor 't laaft, zo twee ongelyke oppervlaktens zyn blootge-

ftelt aan twee flroomen, de een van meer fhelheid als den ander, die haar

ftooten met verfchillende fchuinsheden; zyn de indrukken onder zich als de

vermenigvuldigdens van dc vierkanten der fnelhcden , met de vierkanten van

de hoekmaacen der opvallinge, cn met de oppervlaktens zelve welke die in»

drukken ontfangen.

Al decze gevolgen leiden zich af uit de grondbeginfels die vaftge-

ftelt zyn in 't begin van dit artikel, de volgende toepaflïngen zyn 'er uit

optcmaaken.

Men kan zeggen, Fig. io, de wtrkdaat op AB is tot de werkdaad op

AC, als het vierkant van AB is tot het vierkant van A G:(by voorbeeld)

zo AB tot AG is als 4 tot 3 , dan is het vierkant van A B tot het vierkant

van A G als 16 tot 9 , en dus dc werkdaaden in die zelve reden, door de- 11*

propofitie van Eucl. 5* boek.

Verbeelden wy ons dat AB , Fig. 12 , de hooftbalk of de grootfte Scbeeps-

wydte vertoond , en dat men den Boeg van '1 Schip naakt volgen» de

hoe*-
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hoeken ACB, of AFB, of ALB. Om in die verfchillende gevallen te

weeten wat dc krachtoefening der vloeiftoffe op dit Schip wezen zal, de

fneJheid en richting de zelve ooderfteliende en in alle 3 de gevalleneven-

wydig met de kiel , moet men op het midden van A B regten de lootlyn

EL, die gaan zal door de toppunten van al de driehoeken; dan, om de

hoekmaaten van de hoeken deropvallingc te kennen , zal men befchryven de

boogen A F , B F , die voor ftraal zullen hebben de tuffelyn A B; de gelykzydi-

gen driehoek A B F zal van de boogen door zyn toppunt gefneden worden

;

de driehoek ALB, wiens tophoek L minder is dan 60 graden , zal deszdfs

zyden AL, BL doormeden nebben van de boogen; en de driehoek ACB,
wiens tophoek C meer is dan 60 graden, met deszelfs zyden. AC, BC,

de boogen niet ontmoetende , zo zal men een der zelve , als AC, verlen-

gen tot in 't punt M der boog BF. Eindelyk uit al de fnypunten M, P,

der boogen en zyden der driehoeken of derzelver verlengfels , de lootlynen

MD, FE, PK, laatende vallen op AB, zo vertoonen de rechten AD,
AE, AK de hoekmaaten van de hoeken der opvallinge op de verfchil-

lende driehoeken ACB, AFB, ALB. Het is van te meer gemak aan

te merken dat de krachtocffening der vloeiftoffe op den geheelen boeg, van het

Schip ACB, AFB, of ALB vergeleken met de krachtoeffening op de

geheele breedte A B, in de zelve Teden is als de krachtoeffening op AC,
AF of AL, vergeleken met de krachtoeffening op AE;maar men heeft

reeu gezegt dat wanneer twee ongelyke oppervlaktens zich aan de richting

van eencn waterloop tegenftelden , de indrukken zyn zouden als de vier-

kanten van de hoekmaaten der hoeken van opvalImgc vermenigvuldigt

door die oppervlaktens; aldus zal m het tegenwoordig geval de indruk op

AC zyn tot den indruk op AE, of (dn op een en '1 zelve uitkomt)

de indruk op ACB zal zyn tot dien op A B , als het vierkant van

AD, hoekmaat van den hoek der opvallinge
,

vermenigvuldigt door

ACB, is tot het vierkant van de ftraal of geheele hoekmaat vermenigvul-

digt door A B.

Men zal ook hebben de krachtocffening opAFB is tot de krachtoeffening

op',A B aisAFB vermtnigtviüuigt door het vierkant van A E, hoekmaat der op-

vallinge , is tot AB vermenigvuldigt door het vierkant van AB, hoek-

maat van 90 graden of den rechtenhoek. Deeze evenreden zal doen kennen

de krachtoefening der vloeiftoffe op den boeg van 't Schip AFB volgens

eene rechtinge lootrecht op de zyden AF, BF van deeze boeg, en het

zal voordeeüg zyn die krachtoeffening te kennen als 'er vereifcht wordt om
te bepaalen de afmeetingen van 'c Scheeps-timmerwerk om teweerftaan aan

die
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die drukking van 't water; maar in het tegenwoordig geval waar men niet

dan de krachtoeffening wil kennen betrekkelyk op den boeg in de lei-

ding van de kiel, moet men eene andere ontbinding maaken. Hierom, on-
derfteUende dat CD, Fig. 13 , de krachtoeffening der vloeiftoffe op FB,
rechthoekig met die oppervlakte vertoond, indien men van 'c punt D de

lyn OH, of haare verlenging , tootrecht laat vallen op A B of haare verleng,

de, en met de rechten HC, DG ieder evenwydig AB, als ook CG even-

wydig DH , te trekken de raam D HCG voltooide, zo zou CG vertoonca

de krachtoeffening betrekkelyk tot de Scheepsboeg volgens de richting

der kiel. Aldus kan de geheele krachtoeffening op FB worden ver-

toond door FB, vermenigvuldigt door *t vierkant van de faoekmaat der op.

vallinge, die tot de betrekkelyke krachtoeffening is ah FB is tot EB : der-

halven is de betrekkelyke krachtoeffening gelyk aan 't vierkant van de hoek.

maat der opvallinge, vermenigvuldigt door E B, of door het getal der water-

draden die op F B vallen ; dus moet men , om te weeten wat de betrekkely-

ke krachtoeffening op F B is, gebruiken het vierkant der hockmaat van

den hoek der opvallinge vermenigvuldigt door di projtdie van het vlak

F B op de balk EB.
Alhoewel deeze leerwyze niet volftrckt waaragtig haare toepaffing heeft

alt voor de rechdynfche driehoeken, kan men 'er niet te min gebruik af

maaken voor de kromlynfche, met hen te berekenen by deelen van genoeg,

faame kleinte , otn ieder een te kunnen aanzien , zonder inerkbaare misllag,

als eene rechte lyn : die is de fchikking die de Heer Bougueur genomen heeft

om eene wyzc van nadering voor te brengen die vry nauwkeurig is ;
wy hoo-

peo dat het gene wy gezegt hebben in dit artikel het begrip zal gemakke-

lyk maaken van hen die niet dan eene Ie/Te kundigheid in de wiskundige

wetenfehappen bezitten ;
dienvolgens ontbreekt ons niet meer als 'er de

toepaffing van te maaken op het Schip van 70 Hukken kanon, van wien wy

het ontwerp ter uitvoer hebben gebragt.

XII.
Berekening van den tegenjlani der vloeiftoffe op den boeg van bet Scbip van 79

Jluk gefebut , wiens ontwerp wy hebben gemaakt , vtrgeleeken met de kracht-

oefening der zelve vloeiflc(fe op den buik van het grootjïe Spant.

\f V Ermits men werken moet op de projectie-tekening var. 'velke wy
gefprooken hebben in *t vierde Hoofdftuk , zo is het nodig dat al de voor-

fpanten nauwkeurig befchreven zyn, gelyk zy voorkoomen in Fig. 1, van

Ccc Tlaat



Plaat 24 ; maar de tekening dient gemaakt te worden op eene fchaal drie of

vier maal grooter, ten einde om zonder wanorder een grootergecal van

fpanten en van watcrlynen te kunnen befchryven, en ten einde, met te wer-

ken op grooter deelen , om dezelve nauwkeuriger te kunnen befchryven.

%*' Dienen, tot grooter gemak, de waterlyneq I, II, JU, &c. en de

fpanten 1 , » , 3 , &c. tot aan het grootfte fpant, gefteh te zyn op gclyke

afftanden ten opzicht van malkander.

3* I* het zeker dat, door middel van de waterlynen en fpanten, de

Scheeps-boeg zich verdeeld vind in ongefchikte vierhoeken , zodanig

ais ra, 8b, 7c, &c. die in de regtftandige tekening (Plaat 2».) over*

eenkoomen met de ongefchikte vierhoek 8s, en met de evenwydige vier»

hoeken be en ad.

4* Voor dat wy verder gaan , moet men zich herinneren dat men orr

derfteld genoeg te hebben vermeerderd het getal der fpanten en der water»

lynen, op dat de lynen 8a, 7b, 6c, die krom zyn, alt recht kunnen aan.

gemerkt worden.
5* Moet men al de ongefchikte vierhoeken, waar van wy gefproken

hebben, fchuins of overhoeks kruuTen door de hoeklynen ra, 8b, 7c, &c
maar wanneer men tot het grootfte fpant naderd , terwyl deeze vierhoeken

zeer klein zyn , ter zaake dat de zyden van 't Schip byna evenwydig zyn

aan den waterloop, kan men, zonder zich bloot te ftellen om groote mi*
flagen te begaan ,

op twee van deeze vierhoeken in den zeiven tyd te ge-

lyk werken.

Het is nut aantemerken dat de hoeklynen, die men komt te trekken,

de projectien zyn van de hoeklynen die men trekken kon in de evenwydi-

ge vierhoeken die vertoond zyn op de verheffings-tekenrng, of veel eer op

de buitenvlakte van liet Schip; by voorbeeld, de hoeklyn 8 b van de pro-

jectie-tekening, is de projectie van do hoeklyn 8 d , die gemerkt is op de

verheffings- tekening.

&' Door de hoeklynen daar wy van koomen te fpreeken , vind zich

de boeg verdeeld in driehoeken
, zodanig als 1 , 2 , 3,4, &c. wel-

ken d». vloeiftoffe ftootca volgens verfchillende graaden van fchuins-

heid.

Men ziet den gcheeltn vlakken inhoud dcezer driehoeken niet; de krom-

te der boegen maakt dat men niet ontdekt dan hunne projectie op het

vlak van 't grootfte fpant: maar het is van deeze projectie dat men no-

dig heeft voor de berekening die hier te doen valt, door dien het getal der

waterdraatjes, die ieder driehoek ilaan, evenredig is aan de projectie des
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driehoek* welke men berekent op den vlakken inhoud van 't grootfle fpant;

want bet water, door ieder driehoek verplaatfl, kan worden aangemerkt

als eene driehoekige kantzuil , waar van den grondfleun gclyk zal zyn aan

de prpje&ie t a 8 , Fig. i ; zo het Voor dien driehoek is dat men werkt
7* Stelt zich de Heer Bougtw voor te berekenen de krachtoefening

der vloeifloffe op elk een deezer driehoeken , endoor de faamentelltngvaa

ai deeze byzondere krachten, te weeten watden (lag van 'c water is op bet gan*

fche voorfchip , om dien vervolgens te vergelyken met de krachtoeffening

die de vloeiftof doen zou op eene effene of gelyke oppervlakte, evengelyk

aan den vlakken inhoud van 't grootfle fpant»

8 ff Om bier toe te komen wil de Heer Bovguer , dat men op al de

inhoucen Iaat vallen lootrechte lynen , die afgaan van de hoeken welke ge-

maakt zyn door de ontmoeting der waterlynen en de hoeklynen die men in

de ongeregelde vierhoeken getrokken heeft, om de driehoeken te maaken

daar wy van gefproken hebben ;
by voorbeeld, op het inhout 8 a de loot-

Jynen rq , lb, op 7 b de lootlyn 8m , en in den anderen zin de lootlyn

nc, op 6c de lootlynen 7 o en ip, &c.
9*' Om eigemlyk en net al die lootlynen te laaten vallen , is het zeer

gemaklyk zich tc bedienen van eenen overbrenger gemaakt uit ftofFe van

klaar doorfchynend hoorn : want doende de lyn van 90 graden flrooken op
den hoek , van wicn men de lootlyn moet laaten vallen

, invoegen dat de

middellynige lyn van 180 graaden flrookt met de twee uicterflens van het

fpant-deel op welk de lootlyn moet eindigen , zo zal de kip die in '1 mid-

delpunt is van den overbrenger, het punt merken waar dcc ze lootlyn moet
beantwoorden. Door middel van deeze behandeling zullen al de lootlynen

net en eigentlyk befchrevcn zyn.

10* De manier van den Heer Bouguer vvrt ifcht noch dat men zo veele

rechthoekige driehoeken maake als men driehoeken heeft gemaakt op de

geheele, boeg; en gelyk men 'er een groot getal maaken moet, om dat

voor de eenige doorfneede rV, waar in niet meer dan 0 fpanten zyn te be-

fchryven, het grootfle fpant 'er onder begreepen , men festien driehoe-

ken nodig heeft , zo is het goed zich eene regelmaat te vormen om juift

en eigentlyk dat groot getal driehoeken te befchryven.

n'' Niets is'my vaardiger voorgekoomen als twee aan elkander evenwy-

dige lynen D B , C R te trekken , die van elkaar dienen af te Haan de wydte

die 'er is van het eene fpant tot het andere, welke wydte men neemen moet op

de verheffings-tekening ; derhalven zal men Fig. 2, tweemaal ab neemen
,

om dat de fchaale der projectie-tekening, op welke men werkt, het dubbeld

Ccc z is
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is van die der verheffings-tekening. Door deeae eenige werking heeft men

de hoogte van al de rechthoekige driehoeken die begreepen zyn tuiTchea de

evenwydigen.

ia* Gelyk de grondlyn van at de driehoeken gelyk moet zyn aan deloot-

Jyn des overeenkomftigen driehoeks van den boeg , zal men de leng-

te merken van al die iootlynen op de evenwydige CR; aldus zal men
CH, Fig. », gelyk maaken aan rq, Fig. i. HL gelyk aan sa, LE
gelyk aan 8 m, &c. Want dan heeft men niet meer als de rechthoeken te

voltooien door de Iootlynen MN, LM , en door de fchuinflé DH,
NL.&c.

13 ' Indien men een deezer rechthoeken afzondertyk aanmerkt, kon

D H vertoonen de geheele hockmaat ofdie van den rechten hoek, en CH
is als dan de hoekmaat van den hoek der fchuinflé opvallioge. Na het gene

gezegt is in 't begin van dit ar eikel moet men zich oordeelkundig fchikken

in deeze Figuur.

14* Al decze meetkundige bewerkingen gedaan zynde, moet men be-

ginnen door te kennen de grootte der projectie-tekening , door dien het

van haare grootte is, dat afhangt de opzigtelyke voortftooüng, volgens de

kiel, die wy trachten te vinden ; want, gelyk wy gezegt hebben aan'tendt

van fmaldeel 9 , wordt 'er niet vereifcht om te hebben de volftrekte voort-

Aooting , die gedeeltclyk werkende van ter zyde , zich niet ten eenemaal

in het zeilen tegenftelt: Plaat 24, het wordt dan vereifcht om te rcee-

ten den vlakken inhoud der driehoeken die vertoond zyn op den boeg

Fig. k
15* Men weet in de meetkunde dat de vlakken inhoud eens driehoeks

is de helft van het vermenigvuldigde zyner grondlyn en lootregte hoogte;

dus, om den vlakken inhoud te hebben van den driehoek , ras, neemtmen
de lengte der lootlyn rcj, die dezelve is met GH, Fig: 2, van den drie-

hoek CDH, welke men vermenigvuldigt door de helft der grondlyn a 8,

Fig. 1 , het vermenigvuldigde wyil aan het getal der waterdraden die den

driehoek ra8 ftooten , walken driehoek een grondbeginfcl is van den boeg

van het Schip.

16* Ontbreekt *er niets meer (om te hebben de opzigtelyke krachtoeffie-

oing der vloeiftofre volgens dc kiel ,
op het deel des levenden werks dat

beantwoord aan den driehoek ra8 ) als den vlakken inhoud deezes driehoeks

van projectie te vermenigvuldigen door het vierkant van de hoekmaat der

opvalünge, in plaats dat, wanneer men dien vermenigvuldigde door het

vierkant der geheele hockmaat, men zou hebben de voortftooting welke

deeze
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decze zeiven driehoek vcrkrygcn zou indien het water hem rechthoekig

Jtoode ftooten, en meer blyft 'er niet als het eene vermenigvuldigde te ver-

deelen door het andere, om tc weeten hoe veel de fchuinffe (trekking van
den vlakken inhoud der boeg de voortftootiog verminderd voor dat deel;

maar men kan zich ontgaan, van die laatfte uitwerkingen afzonderlyk te

maaken,want terwyl het geul dervermenigvuldigdens van al de driehoeken

door het vierkant der geheele hoekmaat zal aanwyzen de kraehtoefFcning

der vioeifloffe op het grooüte fpant, is het genoeg, om de rechtftrcekfche

krachtoefening te kennen, tc vermenigvuldigen den vlakken inhoud van

het grootfle fpant door het vierkant der geheele hoekmaat, en alsdan (dcc-

lende dat vermenigvuldigde door de fom van de vermenigvuldigden* der

driehoeken, vermenigvuldigt door de vierkanten van de hoekmaaten der

hoeken van opvallinge op iederdriehock ) zal men weeten welk de ver-

mindering is, die- de boeg beproeft evenredig! yk aan dtfltlfs grootfte

fpant.

17* Zo men den vlakken inhoud van ieder driehoek vermenigvuldigde

door de waardye der hoekmaaten zodanig als zy in de berekende Tafels zyn,

zou men 4e arbeiden hebben opcene groote menigte tal-letters , welke dee.

zehandelwyze byna onuitvoerbaar zouden maaken; daarom is het dat de

Hr. Boututur heeft in- de plaats geflelt evenredige, lynen die de vierkanten

der hoekmaaten vertoonen , gelyk men gaat verklaaren.

18* Men heeft reers gezegt, zo DH de geheele hoekmaat vertoonde,

dat CH de hoekmaat van den hoek der opvallingc zoude zyn.

Zó men op D U laai vallen de lootlyn CO, zal men den driehoek DCH
hebben gelykformig aan den driehoek DO C; derhalven neemende de ge-

Jyke lynen CD en NU voor ftraal of gchede hoekmaat^ zo wordt de loot-

lyn CO de hoekmaat der opvallinge.

Zo men van 't punt Ode lootlyn OP 'laat vallen op DC, zyn de twee

driehoeken DOC, OPC gelykformig, en bygevolg zullen de twee driehoe-

ken DC IJ, OPC ook gelykformig zyn, en de.-ze evenredigheid geeven:

DH ia tot CH als OC is tot PC;. maar de gelj kformige driehoeken DCH,
DOC gecven DH tot CHals DCtotOC; daarom, vermenigvuldigende

met order deeze twee cvenred«.ns , zo heeft men het vierkant van D H is toe

het vierkant van CH als DOjs tot PC, dat is te z*g^cn, zo DC liet vier-

kant vertoond der geheele hoekmaat , dat PC zyn zal het vierkant der hoek»

maat van den hpek der opvallinge DCH.
Aldus zullen dc-lynen CP, HQ,LS, &c. aanwyzen de vierkanten der

Ccc 3 h<xk-
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hoekmaaten van de hoeken der opvallinge op de driehoeken 1,2,3, &c-

die men vermenigvuldigen moet door de inhoud-vlaktens der driehoeken

,

en de evenwydigen DC, N H, &c. zullen altooi ftantvaftig vertoooen de

vierkanten der draal of geheele hoekmaac

Betekening van de tegenjtani der vloeijloffe op den boeg van een Sebip van 70 /luk-

ken, dezelve vergelykendc met dim, welke dejftlfs grootftefpant

beproeven zou.

Eerfte Doorjneede.

De krachtoefening van 'c water opdedoorfacedc r V,is van 104. 2. 8- 8.

Tweede
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16 • • 9- I. 7> • 1. 2. 3. • . . . 1. 8 . . . 1. ji. 9

G LHEEL, 57. IO. 6. 2

Derde DoorfneeJe.
I 3- • • I. IO. 6 7. ö. I . . J- 7. 6. .

2 1. 5- 1. 5- 6 2. 0. 9. 6 . . 4. 8. 3- *

3 3- 4- 2. 1. 6
1

i- • * »• 3- • 8. 10, 3 •

4 3- 3- 10. 6 I. 1. 6 1. 2. 7- 1. 3- 9
5 2. 1 c.

ry
1. 6 6. 2. 4. 6 . . 11. 6 J. 11. 3- 3

6 2. 1 1. 2 1. 6 6. 2. 4. 6 . . 11. 6 5- 1 1. 3- 3

7 2. 1. 6 2 1. 4- 5- 1. 6 • • 7- 6. II. 10

S' 2. 1. 6 2. 1. 4- 5- «• . . 7. 2. <5. II. IO

9 1. 5- 1. 11. 2. 8. 7- • . . 4. 10. 10. 4
IO 1. 7- 2. r. 3- 3* . . +. 4 1. 2. 3- 6

1

1

1. 3- 1. 9- 2. 2. 3. • • 3- 10 8. 4. 7

12 1. 4- 1. 1 1. 2. 6. 8. . . 4. 10. 2. 8

»3 • • 7- 1. 8. • 11. 8. • . . 1. 7Ï ». 6. 9
«4 * • 10. 1. 9. I. 5. 6. . . 1. 9 * • *. 6. 7

•5 t • 9- 1. 7- é I. 2. 7. . . I< 8 2. 0. 4
16 • II. 1. 8. 1. 6. 4. . . 1. 10 2. 9- 7

GEHEEL, 43- 8. 6. 5
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Vierde Doorfneede.

ö Vermenig-

Ltethv. vuldigt door Moud-'Jakte. Vierkant dtr Krachtoeffening
|" de belft der op de drieb&tkcn.

•

ij"

*

grondlyn.

V'. Dm . L". V'. Vl.D». Ln
. P'. V'. D«. L". V'. D".L". P1

.

I c 3- I. 4- , i. 8. . . • • 3- IO 6. +. 8

» 2. 6. • • . 4- 6 ii. 3- • • • 9- . . 8-5-3
3 2. IO. 2. O. 6 5- 9- 5- . • • li. 3 5' 5- °- x *

4 2. 6. 6 1. 4- 3- 4- 8. . 9- 3 2. 7. 4. 2

5 2. 7- 6 2. 8. 7- • • • IO. j. 10. .

6 2. 5- 2. O. 6 4- II. 2. 6 • • •8. « 3- 3- 5- 8

7 I. ii. 2. 0. * 4- 9- ó. . 5- 1. 11. 11. 6

8 I. 8. 2. 8. • 4- 5- 4- • 4- 6 j • 8* • •

9 I. 7' 2. 3- 3- 6. 9- • • • 4- 4 »• 3- 5- 3
IO I. 8. 2. 6. 4- 2. • • • 4- 6 1. <S. 9. .

n I. 5- 2. i. 6 3- 0. i. 6 4- 1. 0. 0. 6
12 I. 4- 2. 3- 3- • • 4- • 1. .

13 . • II. (

.

ti. i. 9- I. . • • i. IO • • 3-2-7
14 I. • • 2. i. 6 2> i. 6. . 2. • . 4- 3- •

15 ' • li. • I. IO. 6 1. 8. 7- « 1. IO . 3- i- 9
U5 it. • I. ii. I. 9- i. . J. ro • • 3- *• 7

G LHEEL, 28- 8. IO

)'yfde DoorJr.:cde.

•1 *
. . 1. 9- ö 3- 7- • • • 6. • • 1. 9- 6. .

3 . 6. I. 5- 8. 6. • 1. 7 • • 1. 1. 5

3 2. 2

4 1. 5- 1. 9- 2. 6. 5- 6 • • 4- • 10. 1. 10

5 1. 5- 10. 4- O- 10. 6 • 4- 1. 4- 3- 6
<5 • . JO. 2. 4- • I. 11. 4. 1. • • 1. 11. 4
7 1. 7- 3- 0. 6 4- 9- 9- 6 4- 4 1. 8. 10. 5
8 I- 3- 2. 10. 6 3- 7- I. 6 3- 10 1. 1. 9- 3

9 1. 3- 2. iu. 6 3- 7- I. 6 3- 10 1. 1. 9- 3
19 1. 1. 6 3- C. 3- 5- 0. 9 • •

et* • 2 • 7- 4.11
11 r. 0. c 2. 8. 2. 9- 4- • • • 2. • • • 5- 6. 8

12 i.' 0. c> 2. 10. 6 2. it. 11. 3 • • 2. • • • • 5. II. 10

13 . 10. 5- 2. 0. 2. 1. 2. c. 2

«4

ÜlUL II, 12. 9- 8. 7

~zê/de
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Zefde Doorfncede.

345

P'ermmigvul-
KrabtoefTenirtrLootlyn.

1
mgi aoor at Inboudivlaite r JCJ KUJl* Usr

belft der bwkmaaten- op dt Driehoeken.

V'.D». L". V'. D». L". V' D». L». I*. V'. D». L». V'. D». L". P*.

i. i. i. 5. <5 i. 6. ii. 6 . . *. s . . 3. 5« »

. . 3- • l. S . 6 . . 4 - 4- 6

I* # • * 3. *• • 3- *• • .

. . 3- •

. . 10. J. 4- 6 4- 5- 9« • . . 1. 9 . . 7- 'Q*

i. • . .
• 6. 3. 6 6. 3. 6. . • 2* • 1. 0. 7. .

GEHEEL

,

S. 8- 11

Bytentrekkmg der Kracbtoefftningen tp ieder duajnttit vsn

1 V'. D»
Eerde Doorfneede 104. s.

Tweede Doorfneede I 57. 10.

Derde Doorfnetde I 43. 8.

Vierde Doorfneede
|

28. o.

Vyfde Doorfnetde u, 9.

Z^lde Doorfnetde. •
| 3. 2.

8.

6.

6.

8.

8.

8. 11

10.

GEHEEL, 849 10. II. 7

Nu moet men de regelrechte krachtoeffemng van het water op de vlakten*

der buik van het grootftc fpant hebben ; vermenigvuldigende de opper,

vlakte van 't grootfte fpant door het vierkant der gebeele hcekmaat.

Om juift en fchiclyk te hebben den vlakken inhoud van 't grooifte fpant,

kart men werken gelyk wy gedaan hebben in 't voorige Hoofdfluk, om te

hebben de oppervlaktem *der waterlynen ; ovcrzulks neemt men de belft

van r VI, *n V s geheel , zo wel als de andere waterlynen, en de helft

Dd d van



s+ö MANIER OM TE BEREKENEN
van de breedte der kiel dd } maar indien men onderzoeken wilde de

krachtoefening van 't water op de voortleven afzonderlyk; bet geen niet

dan een zeer klein verfchtl zou maaken in 't geval der kromme voorde-

ven», zou zich de berekening bepaalen tot den hoek van de kiel, het geen

«ui zal geeven voor de laatfte breedte-

T W E R K I N G..ü I

Vod. Duim. Linie'n.

Helft van de fesde walerlyn r V I. 10 a

Vyfde waterlyn sV, geheel. - - 20

Vierde waterlyn.

Derde waterlyn. . .

Tweede waterlyn.

Eerfte waterlyn

.

Breedte dér kiel.

j- - 18

1%

5
1

tl

Geheel 95

Dat, vermenigvuldigt door den a/ftand van d'eene waterlyn tot d'andere,

welken afftandis van 3 voet 2 duim , geeft 303 voet, 4 duim , 1 linie voor de

oppervlakte van 't grootfte fpant, die men vermenigvuldigt door den af-

Üand van 't eene fpant tot liet ander genoomen op de verheffings-teke-

ning, welke is van 8 voeten, en die , als wy gezegt hebben, vertoond het

vierkant der gehede hotkmaat ; zo is het vermenigvuldigde 2426' voet, 8

diüm , 8 linié'n.

Om tc hebben de vermindering van de krachtoefening der vloeiftoffe op
den boeg van 't Schip met. opzicht tot het grootfte fpant, deelt men die

Jöm door 249 voet. 10 duim. nlinicn,dat de fom is der krachtoefeningen van

»le vloeiftoffe op de driehoeken der boegen , en de uitkoroft is 9 fj

,

die aanwyft dat de krachtoefening der vloriftoffe op den boeg der Sche-

pen ?.yn zal tot d^ !<rachtoeffeniog der vloeiftoffe op het grootfte fpant

als i is tot g, j , of als 10 is tot 97.

Men zie: door de berekeningen welke wy hebben voorrgebragt dat de

waterlyncn der boeg van ons Schip van 70 ftukken gefchut we) be-

ft iert zyn , om dat ds krachtoefening op het grootfte fpant is tolde kracht-

ooffening op den boeg als 9™ tot 1; het geen ten ' naaften by alles is wat

Dien kan vui deren voor een Schip van dat gewelt , want de krachtoefening

der
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der vloeiftoffe kan noch meer verminderd worden op dc boeg der Pre.

gatten: men kan 'er van oordeelen door de voorbeelden welke wy gaaa

voortbrengen-

Het Schip Lt Brillont , van welk wy hier voor gefprooken hebben by gele-

gcndheid van de verplaatfing der vloeifloffe, zynde berekend geworden , zo

was de krachtoeffening op het groot (te fpant tot de krachtoeffening op den

boeg als 3» tot 1, of als 7 tot 4 ;dit Schip was dan een heel flegt zeilder,

het geen zich beveiligt vindt door het bedek der Capiteins , dat wy
getrokken hebben uit de dagregifters der reistochten.

De krachtoeffening van 't water op den boeg van 't Schip Le Tigrt

was tot de krachtoeffening op het grootfte fpant als 1 is tot 5 ; dat vaar»

tuig was dan noch maar een Schip van Maatfchappy, het geen over-

een komt met het bellek der Officieren die 'er het bevel over gehad

hebben.

Berekend hebbende 't ontwerp eens Schips van 50 Hukken kanon,

toegezonden door M. Boyer, maar dat niet is gebouwd geworden, zo was

de krachtoeffening der vloeiftoffe op den vlakken inhoud van 't grootfte

fpant tot de krachtoeffening op den boeg als 8 is tot t.

Le Menarque, van 74 ftukken gefehut ,
gebouwd door M. Olivier in

1745, is de tegenftandbieding op den boeg tot die op het grootfte

fpant als 1 tot 9 |.

UJkide, van 64 (hikken, gebouwd te Brejl door M. Olhier in 1741;

de tegenfland op den boeg is tot die op het grootfte fpant als 1 tot 6;.

LaRenmmèe, getimmerd te Brejl in 1744 door M. Dejïauriers ; de te-

gen/land op den boeg is tot die op het grootfte fpant als 1 is tot 10;

volgens getuigenis der Capiteinen, is dit Schip een hart Zeilder bevon-

den.

La Pahnè van 12 ftukken 4 ponders, gemaakt door M. OlMtr in

1744 ; de tegenftand op den boeg is tot die op het grootfte fpant , als

1 is tot i£.

La Baême , een Advysjacht voerende 6 drieponders ftukken ; dc kracht-

oeffening der vloeiftoffe op dcszelfs boeg is tot de krachtoeffening op het

grootfte fpant , als 1 is tot 7*.

La Pantbert, die 20 fes ponders voerde ; de krachtoefening der vloei-

ftoffe op den vlakken inhoud van 't gTootftc fpant is totde krachtoefening

op den boeg, als 1 tot ioJ.

VJmazMe, van 44 ftukken, gebouwd door M.BIaife Pengaht; dc tegen-

ftand der vloeiftoffe is , als 1 tot 8 J-

Ddd 2 Le
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Le Superbe ,

gebouwd door M. Helit, als i tot 5 /».

LaMutine, van 24 (lukken, gebouwd door Mr. Gffioi , oudflje Zoon,

alt 1 tot 10J.

Wy hebben vergeleken de krachtoefening der vloeiftoffe op den boeg

van ieder Schip roet de krachtoeffening der zelve vloeiftoffe die recht,

hoekig vallen zou op een vlak , dat voor afmeeting had den vlakken in-

houd van het grootfte fpant: het zal te pas kooroen oro te meer te onder»

zoeken of de boeg van het Schip dat men ontwerpt , minder tegenftand

beproeft als die van een Schip dat men weeten zal een goed zeilder te zyn,

want het kon gebeuren dat een Schip, welks grootfte fpant weinig opper»

vlakte had
.
weinig tegenftand zou beproeven van de zyde der vloeiftoffe

,

fchoon de boeg dien tegenftand weinig fcheen te verminderen door

vergelyking met het grootfte fpant. Derhalveo moet men zich met

die eenige overweeging niet ophouden, om zich te verzekeren of het Schip

dat men ontwerpt een goed zeilder zal weezen , men moet te meer verge-

jyken de oppervlaktens der grootfte fpanten ; ten waare men zich niet ver-

genoegde van te vergelyken de krachtoeffening der vloeiftoffe op den boeg

van 't ontworpe Schip , met de krachtoeffening op de boeg een» Schips,

van beproefden reem en van den zelven rang.

Ecrfie voorbeeld ven vergelyking.

Wy weeten dat de oppervlakte van het grootfte fpant van het Schip van

70 ftukken dat wy ontwerpen , is van óoo" voet 8 duim 3 linich , en dat

de krachtoeffening der vloeiftoffe op den boeg van dat Schip is tot de

krachtoeffening der vloeiftoffe op het inhoud*-vlak van 't grootfte fpant,

als 1 is tot pi
5
». Een Schip van gelyken rang ,dat de krachtoeffening der

vloeiftoffe geevcn zou in de zelve ovcreenkomft, maar waaraf dea vlak-

ken inhoud van 't grootfte fpant, zo men wil, zyn zou van 700 tot 800

voeten oppervlakte (de omftandigheden die helpen tot den voortgang en

byzonderlyk de zeilen eveneens zynde) is het zeker dat dit laatfte Schip

zulk een goed zeilder niet zoude zyn als het onze, en dit voorbeeld doet

zeer klaar blyken , wanneer men door berekening wil onderzoeken welke

van dc twee Schepen de befte zeilder zal wezen, dat men, na zich ver-

zekert te hebben hoeveel ieder Schip , door 't fatfoen van zynen boeg

,

verminderd van de krachtoeffening diede vloeiftoffe doen zou op den vlakken

inhoud van 't grootfte fpant, moet men kooroen tot het vergelyken van de

inhoud-vlakten» der twee grootfte fpanten ; om te weeten of een van beiden

4
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aiet een veel gr00ter klomp waters te verplaatfen heeft aU het ander;

maar zo het alleen de vraag was om te weeten, welk der twee Schepen

van gelyken rang de befte zeilder zoude zyn, kon men zich voldoen

met te vergelyken de krachtoeffening der vloeiftoffe op den boeg van het

een en 't ander
,
gelyk wy gaan zien.

Twede voorbeeld van vergelyking.

De berekening heeft ons bekend gemaaakt dat de krachtoeffening op

den boeg van ons Schip van 70 ftukken , is van «49 voet 10 daim

M liniën 7 punten, zo zy door een gelykformige berekening, op de boeg

eens Schips van gelyk gewelt , en dat het dezelve zeilen moet hebben,

zich bevind van 300 voeten , zal men 'er uit beiluiten dat ons Schip

beter zeilder zal zyn als het ander.

AANMERKING.
Het zal goed zyn om van gelyken door bereekening te onderzoeken

,

of het Schip dat men ontwerpt het voorrecht zal hebben van wel zeil te

dragen , of het weinig zal afdryven , of het wel zal ftuuren ; maar de uit.

geftrektheid deczer Verhandeling reets zynde booven de paaien wel-

ke ik my had voorgefchreven , ben ik genoodzaakt geweeft van my te

befluiten in de twee voorgaande vereifchtens, die van 't grootfte gewigt

zyn , en men zal , in de Verhandeling der Schepen van den Heer Bou~

gun, leerwyzen vindien om tewecten welke de hoedanigheden der Schepen,

zyn die men ontwerpt voor andere inzichten.

E Y N D E.

1
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REGISTER
Der voornaam/Ie zaahn welke in dit Werk begree-

pen zyn.

EERSTE HOOFDSTUK
V<w» de algemeen* Proportiën over den Scheeps-Bouw. Pag. i

AlT. I. Voorafgaande Aanmerkingen omtrent den Scbeept-Bom. X

Verdcding der Bouwkunft in verfcheide deden. i

Dat men allecnlyk vooTDcemens is, io dit Werk te rondelen wecgens de buiten/te

gcftaltc, elke men aan de Schepen gceven moet. Het onderfcheid van hetdoode
en levendige werk. De byzondcre hoedanigheden welke een Oorlog Scbip en eea
Koopvaardy Schip moeten hebben, 't Werk van verfcheide voornaamc meetkun-
degeo van weinig nut voor de Bouvkund , en waarom a

Dat het Werk van den Heer Bouguer zeer nuttig is. 3
Dat de Timmerlieden zich aan de waarneeminge en ervarenheid gehouden heb-

ben. Verhindering* vclke ïy ontdekt hebben. Hoe de Timmerlieden de regels

van hunne kun li gemaakt hebben. 3
Waarom deeze regels zich bevonden hebben zeer verfchillende te zyn den een
van den anderen. Dat wy verfcheide dcezer regels (of manieren) befchryvea
zullen. 4

Dat de (pinten van een groot SebJp genoegfaam vermmdert^nier^voor een Fregnt
7<iudenl

maaken. %

Art. II. Van 't verfebil der Sebepen volgens hunne Charters, bet getal btmner

ftukken gtfibut , en hunner dekken , als meede van de uiige/trektbeid hunner

halfdekken, bakken en bulten. 5
De Schepen worden door charters onderfcheiden. Dc kleineSchepen zyn Fregatten,

en de kleine Fregatten worden Jachten genaamd : men verdeelt ieder charter in

verlcheide orders, eerftechartcr ifi* order, eerfte charter, z*4 order, tweede charter

order, iweedecharter 2* order, derde charter 1/* ordcr,derde charter2* order, tf

Fregatten en Jachten worden door hunne (lukken gefchut onderfcheiden. Koopvaar-
dy-Schepen worden onderfcheiden door het getal tonnen of lallen «elke zy kun-
nen voeren. ibii.

D-.nkbreld welk men heeft ontrent de verdccling der Schepen. 3
Onf'crfcheiding der Schepen in Engeland. 9
Dat men de charters der Scheptn op de lengte van dc langde balk of grootfte

*>d:e kan bcpaalcn. Dat het vooidcelig zoude zjn dat dc wydtc der Schepen
Uj-aalt was. 9

Art. III. Van de lengte der Sibepen. 10

Plaats waar men de lengte meet do Schepen. Beginfclen waar uit meadeScheepy

a Wajuoxm
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Waarom men een zeckere vydte laat, tuflchen de eerfte
:
poort na voren en de

voaftteven , en tuflchen dc Jaatftc poort van achteren arde achteifteven. tbti.

A rt. I V. Van 't getal der Poorten van de eerfie laag. n
Dat dc Timmerlieden in zeckere gen!(en kunnen en moeten veranderen het getal

der poorten van de ecrfte laag. I*

Algcmeene aanmerkingen op velke de Timmerlieden dienen re lettert. tbii.

Waarom men vermeerdert heeft op de Schepen het getal der ftukken kanon vaa

de eerfte laag. ibid.

Art. V. Van de voydte der Poorten en van de boogte hunner Drempels. ibid.

Andcre maaten door vcrfchcidc Timmerlieden gevolgt. Itf

De voor-cn nadeden vdke 'er zyn om de vydte der pooDe voor-cn nadeden vdke 'er zyn om de vydte der poorten te vnmecrderen. 17

Art. VI. Van den afftand die tuffeben de Poorten moet Zyn. ir

Men moet genoeg afftand laaten tuflchen de poorten , om het kanon
delen.

Deiluit van 't geen de lengte der Scheepen aangaat. ibid.

Lengte der Schepen volgens de oude Timmerlieden. 18

Andere maaten die door ved Timmerlieden gevolgd zyn gewceft. ibid.

Voordeden die 'er zyn, in de lengte der Schepen een vcinig te vermeerderen. 19

Ongemakken velke uit het aJtevcel verlengen der Schepen zouden voortkomen. 20

Dat het voordeel ig is eene genoegfaamc afftand tuflchen de poorten te behouden. 24

Art. VII. Van de wydte der Schepen.
, *5

Wat de Timmerlieden den veg geveezen heeft om de wydte der Schepen vaft te

[lellen, regels velke vexfcheide Timmerlieden gevolgt hebben. 25-27

Voordcelen velke 'er zyn in dc vydte der Schepen te vermeerderen. Dat 'er Sche-
pen geveeft zyn van zeer verlchillendc vydtens, die goed vaaren den een zo
vd als den ander , en vaarom. 29

Dat men de vydtens der Schepen op overeenkomt! igc redenen behoort vaft te

dellen. Dat men dc vydte in de Vragt-Schepen kan verminderen. Dat de vydte
op de lengte niet bepaalt behoord te vorden. 29 ,

Dat het voofdcelig zoude zyn, de vydte der Schepen voor alde charters te bcpaalcn.

Dat dc Timmerlieden dc vafle vydte der Schepen ten naaftenby voor alle de
Schepen van een zelfde charter gdyk gemaakt nebben. Aan velke plaats de
vydte der Schepen behoort gemeeten te vorden. 31

Art. Vill. Van de Holte der Schepen en bet Ryzen van bet eerfte Dek. 3a

Wat het hol is. Dat het hol van voren en van achteren niet gdyk is aan dat van
het raidden. Dat het nadeelig is het dek ved ryzing te gecven. ibid.

Dat het niet voordcclig is dc ryfirtg der dekken geheel na te laaten. Dat het hol
veel toebrengt om aan dc Schepen een goede laag te gecven. Oud gebruik der
Timmerlieden om het hol tc bcpaalcn. 33

Dat men het hol niet volgens de lengte van het Schip moet bcpaalcn. Gevoontc
der Timmerlieden om het hol volgens de vydte tc bepaalen. 34

Tafel van 't hol der Schepen naar *t getal hunner ftukken kanon. 35
Grondregels , vdkc kunnen dienen tot bepaaling van het hoL 3*
Gevponteos der Timmerlieden omtrent de ryfing der dekken. 37

Art. K,
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A*t. K. Van de lengte der kiel, bet overhangen vm de Vwrftevtn ,m btt

vallen van de Acbterjieven. 37
Wat 't is het overhangen van de voortleven , en het vallen van de achterneven, ibid.

Middel om de lengte van de kiel te hebben. ibiL

Gewoonte der Timmerlieden om het overharige van de voortleven en bet vallen

van de achtcrflcven te vinden. Onderzoek over het overhangen en vallen der
fteevens. 3$

Redenen welke men b> brengt om het overhangen en. vallen der (tevens na te
laaten. 39

Redenen welke verpligten om overhanging te geeven. 40
Dat men geen reden kan vinden om valling aan de achterAeven te geven. 41

Art. X. Vm bet ver/dut der Waterdragt
, of Stuurlajligheid. 41

Wat het verfchil der waterdragt is. Waarom men het verfchil van waterdragt ge-
maakt heeft. ibid.

Gebruik der Timmerlieden over het verfchil der waterdragt. Onderfoek van de
redenen welk men bygebragt heeft voor-en tegen het verfchil der waterdragt. 42

Dat men in de ftouwing moet trachten te behouden het verfchil der waterdragt dat

de Timmerman aan het Schip gegecven heeft. Valfcbe redenen van cemgc
Zee-Officieren. 43

Art. XI. De hoogte tan ie Voorjleven na de JVmkelbaak opgemeeten. 45

Verfchcide manieren om de lootrechte hoogte der voortleven te vinden. ibid.

A R x. XII. Van de lengte der jfebterfieven. 47
Verfchcide manieren om dc hoogte der achterlijven te bepaalen. ibiL

Art. X1IL Vm de Hekbalk. 49

Wat 't is de hekbalk. Dat dc hekbalk twee bogten heeft. Manier om te bepaalen

op wat hoogte de hekbalk gcplaatft moet worden. Verfcheide manieren om de
lengte der hekbalk te bepaalen. Redenen welke moeten bepaalen om de hekb;i!k

langer of korter te maaken. ibid.

Art. XIV. Van bet grootjle Buikftuk o/Vrange. 50

Over de lengte en de te rugtrekking van het groote buikltuk. ibiL

Verfchcide redenen welke aanleiding moeten geeven om de lengte en de te rugtrek-

king van t groote buikftuk te bepaalen. 5

1

Voorbeeld van een Schip, 'twelk een buikftuk van een byrondere figuur had. 52

A x t. XV. Van de plaatfmg van bet grootjle Builjiuk , of bet middelfle

Spant. 53

Redenen welke fchynen te vereifthen dat men het groote fpant naar vooren

brengt. Redenen welke fchynen te vereifchen dat met het groote Tpant nadert

aan net midden. ibid.

Gewoonte der Timmerlieden over de plaatfmg van het grootfte fpant 54

Art. XVI. Vande hoogte der Snydingenvooren achter ,oj'bet ryzender Kimmen. 54

Wat men vermat dooi de voor-en achterlhydiiig.

a 2 v«-
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Vcrfchillcnde manieren om de ryfing der fnydingea of kimmen te bepaalcn. $f

De redenen welk men gehad heeft om de fnydingca voor en achter te doen ry-

zen. Ongemakken die 'cr zyn zouden in het te veel doen ryien der fnydingen.56

Art. XVII. Van bet Hakkebord der Schepen. 57

Van de breedte van het hakkebord. Van het beloop van het hakkebord.' ibid.

Van de hoogte van 't hakkebord. Dat het van belang is om de vertuining of huilïng

niet te veel te verhoogen. 55

Art. XVIII. Van ie ryzing of bet verbvogen der Dekken. 58

Art. XIX. Proportie van het Roer. 59

Van de hoogte van het roer. Van de breedte van het roer. ibii.

Dat de breedte van het roer diende bepaald te zyn naar de lengte van het Schip. 60

Art. XX. Van 't Galjoen. 60

Art. XXI. Van bet wtfprmgen van bet KrmWulf*. 6i

Gewoonte der Timmerlieden. Redenen waarom men het wulf zo veel moogelyk
is moet verminderen. ibii.

Art. XXII. Van bit invoyken der Dooie uierken. 6a

Wat 't is het inwykcn der doodc werken. Waarom men het doodc werk doet in-

wyken. Ongemakken door te groote inwyking. ibii.

Voorbeeld van de groote en kleine inwyking der Schepen. 63

Art. XXIII. Van de groote vtydte van bet Oor/pont en zy* af/land uyt ie

Vomjlevtn. 67

Wydtc van het oorfpant. Aflland van het oorfpant uit de voorftevcn., ibii.

Art. XXIV. Van de plaatfmg der Maften. 68

Voorbeeld voor een Schip van 7+ ftukken kaoon, Van de lengte van de groote
maft. mi.

Van de grootfte en klcinltc dikte van de groote maft over het kruys. 69
Manier om de diktens der maften tuflehen degrootfte enkleinfte dikte te vinden. 70
Van de plaats alwaar de, fokke-maft gcplaatft moet zyn. Lengte van de fokke-maft.
Dikte van de fokkc-maft. 71

Plaats van de befaans-maft. 72
Dikte van de hcraans-ma(L 73
Van de boegfpriet. Lengte van de bocgfprict. ibii.

Dikte van de boegtpriet. 74.

Art. XXV. Van de plaatfmg der Luiken, der Beetingen , en 't grootjle Spil
op bet eerjle Dek. 7^

Dat 'er goede reedenen kunnen zyn , om zich niet tc bepaalen aan de bygebragte
proportien in dit Hoofddeel. 75

Kaamlyft der voornaamfte deelcn van een Schip. 76

TWEEDE
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TWEEDE HOOFDSTUK.
Vandedikfe en maatcn der voornaamfte Stukken, welke inden

Scbeeps-Bouw gebruikt worden. 79
Voorafgaande reedenvoering over den inhoud van het tweede Hoofdtak. ibid.

Art. I. Van de Kiel. 80

Wat 't is de kiel. Bogt van de kiel. Sponning van de kiel. ibid.

Diepte van de fponning. 81

Art. II. Van dt Sttonloop, of Slempbout. 81

Maat of afmeeting van de (levenloop. ibid.

Art. III. Van de Tegen-Kiel. 81

Art. IV. Van de Voorfttven. 8»

Sponning van de voorftevcn. Wat 'f is de voortleven te merken. Van de breedte

des voorftevens. ibid.

Art. V. Van de Binne VoorfUvent. 8»

Wat 't is de binneftevcn. Waar dezelve toe dient Vereeniging der bioneüevcn
met de voortleven. Breedte en dikte van de binaeftcven, en voortleven. 83

Art. VI. Van de Worpen. 83 & BS
Art. VII. Van de Acbttrjleven. 83

Sponning van de achtcrftcvcn. Breedte van dc achterneven. ibid.

Art. VIII. Van de Acbterfie Tegen-of Loozejleven. 84
Art. IX. Van de knie van de Acbterjleven. 84

Wat 't is de knie van dc achterneven. Breedte van d ecze knie. Zyn dikte in den
hoek of bals. 85

A rt. X Van de Werpen, ofWulfbalk. 85

Hunne dikte en breedte. ibid.

Art. XI. Van de Hekbalk. 86

Sponning van de hekbalk, zyn breedte en dikte, zyn bogtcn of kromt cas. ibid.

Art. XII. Van de Banden op dt Jcbterflevtn , of Vrangen in de Spiegel. 85

Art. XIII. Van de Hek knien. 87
Art. XIV. Van de Rand/oen-Houten. 8?
Art. XV. Van de Windvtering Stutten. 87
Optelling der Hukken die de fpiegel uitmaakeo. ibU.

Art. XVI. Van dt Spanten. 88

P3 Wlt
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.Wat 't zyn fpanten. Ea vaar dezelve uit beftaaa. ibid.

Art. XVII. Van de Buik/lukken of Vrangen. 89

Van de vlakke buikftukken , kromme buikfiukken , en naarfige buikftukken , van de
piekbouten of tvilicn , het leggen der buikftukken op de kiel. ibid.

Art. XVIU. Van de Zifters. 8$

7-itters in 't vlak. Verkccrftukkcn inde piek. ibid.

Art. XIX. Van de Oplangen en Stutten. 90

Eerfteoplangen. 2* oplangen. 3* oplangen, opftutten, kluishouten ofapoftelcn. Hoog-
te en breedte der buikftukken en oplangen. ibid.

Dat het voordcelig is, de inhoutcn zo breed te laaten als dezelve vallen kunnen.

Van de hekltuttcn. 91

A r t. XX. Van de KatteSpooren. 9 1

Buikftukken der katte-fpooren. En dercel ver afmeeting. Yzerekatte-fpooren. 91

Art. XXI. Van bet Kolfwjn of Zaadhout . 91

JnTnyding van 'c kolfwyn boven ieder buikftuk. Nuttigheid van 't kolfwyn. 93

Art. XXII. Van de Spoortn da Maften. 93

Spoor van de groote, de fokkc en befaansmaft. Kuflen van de bocgfprict. Spoor

van het groote fpiL ibid.

Art. XXIII. Van de Krop Vrangen. 9+

Vat kropvrangen zyn. Waar men dezelve plaatft
,
nuttis tot de verbinding van

t Schip. ibid.

Art. XXIV. Van de Hui
t
planken. 95

Saamenvoeging der huitplankrn. Dikte, breedte cn lengte der huitphnken. ibid.

A r t. XXV. Van de IVtegcr:. 96

Vfatweegers zyn. Hclbc vciu helde benamingen. Hunne dikte, breedte en leng-

te. ibid.

Art. XXVI. Van de Bargbouten. 97
Verbinding der barghouten. Plaatfmg der barghouten. Over de breedte en dikte der

barghouten. ibid.

Art. XXVII. Van de Verdekken. 98
Geul der dekken. Stukken vaar uyt de dekken gemaakt worden. ibid.

Art. XXVin. Van de Balken en Verdekt balken. 99
Saamenvoeging der balken, bogr of kromte dc*r balken

,
groote balk , getal en

plaatfing der balken van 'c eerfte dek. '
6

ibid.

Balken van de Koebrug en waarom. Dikte der balkec. 100

Art. XXIX. Van bet Slotbout van de Boegfpriet. ibid.

Art. XXX. Van de Clamaien tuljïkin dt Balken. 10

c

Art. XXXI.
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Ar t. XXXI. Fan it Band of Balkweegm. XOt

Wat balkweegers zyn. Waartoe dezelve gebruikt worden. Hunne faamenvoeging.
Hunne dikte en breedte. ibti.

Art. XXXII. Van de Watergangen of Binneklos. ioz

Art. XXXIII. Fan de Ljfbouten. 102

Nodige oplettenheid die men moet hebben om de lyfhouten vel te pluifeo. 103

Art. XXXIV. Fan de Balkwegers. 103

Art. XXXV. Fan de Scbaarflokken. 105

Hunne dikte en breedte Algemecnc aanmerking over de verbinding der Sche-

pen. i<H

Art. XXXVI. Fan de Knién. 104

Wat men knién noemt Haaxe verfcheide benaamingen vaar die toe gebruiktwor-
den. Wat knietjes zyn. ibid.

Yzcre kniöj. Over de verdeclinge en plaatfing der kniën. 10$

Art. XXXVIL Fan de fFryfbuaen of Leijers. ibid.

Art. XXXVIII. Fan bet Roer, de Roerpen en van zyn Luvxagen. 105

Schegge van *t roer , wat t is. Roerpen , wat 't is. Luiwagen , wat 't is. ïoó*

A r t. XXXIX. Fan de Pmpfood.
Art. XL. Fan de Spillen. 106

Zyn fchaft is 't vooraaamfle deel. Klafnpen en pallen. Windboomen der fpil-

len. »07

Art. XLI. Fan de Beetings flylen, Beetings Balk, bet KuJJèn ; van de Kneg-

ten, en Kruishouten. io7

Van de fteekfpeen of knie der beet ing. Bcetings balk. ibid.

't Gebruik der beetings, kuflc van de beeting. Beetings tot 't groote, en 't voor-

marszeil. Knegtcn cn kruisklampcn. lot

Art. XLII. Fan de groote Knegt. 108

Ar t. XLIII Fan de Bak , Schans en Hut. 108

Art. XLIV. Fan bet Schild voor het Halfdek, en de Bah 109

A r t. X LV. Fan de Kraanbalken. 1 09

Drukkers, wat 't is.
'bid.

Art. XLVI. Fan de Luiken en bet Roofierwerk. no
Art. XLVU. Fan de Poorten, bun Luiken en bun Drempels. «o
Art. XLVHI. Fan de Ruften. * 10

Art. XLIX. Fan de Halsklampen, 1 1

1

A r t. L. Fan de Kluisgaten. lb <d
.

Art. LI. Fan de Pisbak.
lhiL

Art. LI I, Fan de FuUmgen in bet ruim. jWJ'
-T, Uil,
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A * r LUI. ƒ an at otutten oj dcnocren. ut
Art. Llv. yan ott m\uwx. us
Art. LV. fan Art uatjoen. ibid

Art. LVI. f^an «e ecbeg.

Art. l\ h Aan ae onaerjcc Legger. ibid.

Art. lyiu. r tfn cfr verKeerae Ante tn t UMjoen. "4
Art. LIX. Pan & Slooi-knién. ibid

Art. LX. Van dt Rcegelingen.

Art. LXI. r<m a* Sftrtffl» ca» 'f Ga/jw». «5
Art. LXII. fan aV J7<wr eau '« Ga#<*n. ibid.

Art. LXW. Tan de Atyfr. ibid.

Art. LXIV. fan de Vmkenetten en bun Jlutten.

Jlpbabet'tfcbe Tafel der dikte en breedte dei - voornaamjit fiukken welke tnbetbou-

veen der Schepen gebruikt werden. "7

DERDE HOOFDSTUK.
]M<wwr om de Ferbeffings -Tekening voor een Schip van 70

/lukken Kanon te befcljryven. 13

1

Voorafgaande aanmerkingen ever ieverfebeide Tekeningen der Schepen, 131

Verhcffings-tekening. Projectie-tekening. Waterpauê-tckening. Tekening der loot-

rechte en waterpaffc doorfnydingen. Wat die zya. Men maaktook pcrrpective teke-

ningen. En vaarom. 132

Bellek vaneen Schip van 70 (tukken Kanon. 133

Raad aan die genen «elke gene de minflc kennis hebben van de Schceps-bouv.

Art. I. Van de Scbeeps-lengte. 135
Art. II. Van de Scbeeps-vtydte aan de grootfle Balk. 136"

Art. III. Van de fVaterdragt, of StuurlafiigbeU. 137
Art. IV. Van de Kiel. 138

A r t. V. Van de Kielt dikte. ibid.

ART. VI. Van bet Nol. 139
Art VII. Van bet hangen van de Voerjleven. 140

Siegte gewoonte der oude Tin.merlicdin neegens de uitfehieting der Voor-
fieren.

Art. VIII. Van de Hoope van de Voorfteven, 141
Art. IX. Van de Breedte van de Voorfteven. ibid.

A * t. X. Van de Sponning van de Voer/leven, 1 4t
Art. X^
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Art. XI. Van de Hoogte van de Achterfteven. 143
Art. XII. Fan bet vallen van de Acbterftevtn. 144
Art. XIII. Van de Kitls lengte. 145
Art. XIV. Van bet Groote Spant en zyn plaats. 146
Art. XV. Van bet Hol op bet Groote Buikjhii. 147
Art. XVI. Van de fVaterlyn bet Scbip geladen zynde. ibid.

Art. XVII. Van bet Loeffpant. 14$
Art. XVIII. Van de verdeeling der Voorfpanten. 149
Art. XIX. Van bet Achter/Ie Spant wik met bet Loef/pont balancttrt. 149
Art. XX. Van de verdeeling der Spanten van Acbteren. 150

Art. XXI. Van de Lyn van't Eerjle Dek. 151

Art. XXII. Van de Lyn der Drumpels. ibid.

Art. XXIII. Van de Poorten. i$i

Art. XXIV. Van de Hoogte der Poorten. 152

Art. XXV. Van de Hoogte van bet tweede Verdek boven bet eerjle. 153
Art. XXVI. Van de Drumpels van de tweede Laag. 154
Art. XX Vit. Van de Hoogte der Poorte van de tweede Laag. 155

Art. XXVIII. Van de Plaats alwaar de Poorten van de tweede Laag geboord

worden. j 55
Art. XXIX. Van de Plaats en de Proportien van de Groote Maft. 156
Art. XXX. Van btt Halfdek. 157

Art. XXXI. Van de Bak. 158

Art. XXXIL Van de Fokkemaft. 1 60

Art. XXXIII. Van de Boegfpriet. 160

Art. XXXIV. Van de Plaats van de Befaantmaft otn de Hut te faatfen. 161

Art. XXXV. Van bet Wulf. 162

Art. XXXVI. Van bet ronde of btvenfle IValf. 163

Art. XXXVII. Van de Stutten van bet Hek. 164

Art. XXXVII I. Van bet etrfie en tweede Bargbout. 1 65

Art. XXXIX. Van bet derde en vierde Bargbout. 1 66

Art. XL. Van bet vyfde Bargbout. 167

Art. XIJ. Van de Lyft van bet Dolbord. 168 .

Art. XLII. Van de Gillingen en in 't byumder van de grotie Cilürg van Acb-

teren. 169

Art. XLIII. Van de voorfte Gilling. ibid.

Art. XLIV. Van de tweede Gilling. »7°

Art. XLV. Van de derde Gilling. >bid -

Art. XLVI. Van bet Galjoen. 1 7 1

b
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Dc Schegge te tekenen, i^t

De Slooikniën ,
Snywerk en bovcdle Regeling van het Galjoen te befchryvea-

Wat men dc Oorca noemt, de onderfte RegeJing van het Galjoen, de kicine
Regeling. Te befchryvea de Stutten of1 armen van het Galjoen. Watdiezyn. 17S

VIERDE HOOFDSTUK.
lattier om (Ie Projectie-Tekening vaneen Schip te maaken

voerende 70 jlukken Kanon. 173

Art. I. Inleiding, ibid.

Korte Inhoud van het gene in dc voorgaande Hoofdihikken verhandalt is. On-
derwerp van 't vierde Hoofdtluk. ibid.

Oudtydfc gewoonte. He-Jendaa^s gebruik. Denkbeeld welk men moet maaken
van de Prrredtic-Tckcmng. 174

Dat men gewoon is de achteriparttcn aan eene rydc en de voorfpanten aan de andere

zyde te verleefden. Dat het hvba^m vaa 'l Schip is gemaakt door dc famen-
Üelling van versheide fpantcn. 175

Art. II. Van bet groeiflc Spant. 175

Art. III. Voorvereifcbte vierling om bet grootjle Spant te tekenen. 176

Manier om d? lyn der intrekking te lefèbryven. De lyn der verheffing. De lyn van
het buikit. k. Üc lyn van het hol. De waterlyn. Dc lyn van het tweede en
derde dek. ibid.

Dc Jyn van 't doir^rd. dc charter der Schepen. Die van bet midden. Die
vandeMjdtc. De Ivn van dc voor-en achterfteven. Dc lyn van 't vierde deel.

En dc Ij n van het onder fte der kiel. 177

Art. IV. Manier om te htfehryven een groote Spant talent Buik niet heel vlak

ef plat is , ntib 'ceel ingcilnngen. 177

Art. V. Manier cm bet gmtjle Spant te befebryven voor een Scbip vulkers

Ebdtms nnJ z , n. 179
Art. VI. Manier cm ten Spant van grotte uitgejlrektbeid tt befebryven. ibid.

Art. VII. Manier om een grut Spant y dat zeer klein is te befebryven ;
getroh

ken uit de Verhandeling der Schepen van den II'. Bougueur. 180

Dat het Figuur van bet qrootrte fpant veel toebrengt ann de andere hoedanigheden
van het Sih;p. Jiin. nlchappen van een groore fpant heel rond. Algemeens
hoedanigheden v-n «lm plat buikftuk. Algemcene hoedanigheden van etu zeer

iagetrokkc en kon b'j;*ii-jk. 182

VerfcbciJc wyze om een groot fpant te tekenen. 183

Art. VIII. Eerjle manier van verkleining, cm te hefebryven de Spanten van

een Scbip dur middel van de groote Mal . van btt Verklein- Tafeltje , en van

bet Schaaltje. 183

Gebreckca ia deeze mamcr. ibid.

Ait. IX.
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Art. IX. Opmaaking of Bemerking van de groote Mal.

Art. X. Opmaaking van den rechthoekige Driehoek. j$j
Art. XI. Va vaardiging van bet Vcrklein-Tafeltjc voor de Achter]'ponten. i8tf

Art. XII. Vervaardiging van bet Verklein-Tafehje , vcor de verkleining der

Vtorfpanten. 187

Art. XIII. Vervaardiging van bet VerkUm-Scbaabje veer de Verkleining der

Achterfronten. igg

Art. XIV. Vervaardiging van bet Verklein-Scbaaltje voer de Verkleining der

Voor/ponten. ibid.

Art. XV. Manier om bet grut/Ie Spant te tekenen, dm bulp van de Mal, bet

Verklein-Tafeitje en bet Schaaltje. 189

Art. XVI. Manier m bet vierde Acbterfpantte be/cbryven dm de Mal, bet Ta-

feitje en 't Schaaltje. ibid.

Art. XVII. Manier om bet Jesdt Spant te befchryven door middel van de Mal,
bet Taftlsje, en bet Schaaltje. 191

Art. XVIII. Over de verkleining der Voorfpanten door de Mal, bet Tafeltje

en bet Schaaltje. ibid.

Art. XIX. Een Ontvserp of Tekening te maaien met Je Mal, bet Tafeltje en

't Schaaltje. 19*

Art. XX. Tweede Manier van Verkleining om een TrojeHie-Tekening te maa-

ken voor een Schip van 70/lukken Kanon. 194

Art. XXI. Het gmjle Spant te befebryven. ibid.

Gebruik van fomnuge Schceps-TimmerJieden, om ten naaftenby te vrceten , of
den inhoud vun bun grooiftc Spant voldoende is. 197

Art. XXII. Verkleining der Achtetfpanten. Manier om de Achtcrjlcvtn tt be-

febryven op de Projtfüe-Tekening. 197

Dat de valling van dc achtetilcvcn niet te voorrjiyn komt op de Projeflie-tcke-

ning. i9t

Art. XXIII. Van de Hekbalk. 198

De hoeveelheid der vaterpaffe ca botrechte kromte die men aan de hekbalk gee-

ven moet. Om dc Legt ngelmagtig tc bci'thryvcn van de hekbalk cn dc andere

balken. 198

Art. XXIV. De Verheffing der Achtcrfnyding te tekenen. 199

Art. XXV. Het Randfotnbcut te befchryven. ibid.

Meetkundige manier w. te vinden het aanraakings pont van versheide boogen.

Dat men gemakkciyk zich verfc heide dce^er manieren kan verbeelden, om het

randfoenhout te befchryven. Oplettenhcid welke inen hebben moet om den
omtrek van het randfoenhout te befchryven. Het randfoenhnut 11 ten uitciüe

fpantdat veel invloed heeft, (gclyk het grootlte fpant) op de gedaante van
het Schip. 200

Art. XXVI. Van bet Hakkebord. 200

b 2 Dat
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Dat men tot gemak veel eer het achterwerk moet verbrceden, ais verhoogen. Dat
den omtrek van het hakkebord willekeurig is. , 201

Art. XXVII. Vm de fVindveering-Jhaten. 201

Herhaling van de (lukken vaar de fpiegel of achterwerk uit beftaat. ibid.

Art. XXVIU. Van de Acbterfenten. ibid.

Over het getal der Tenten. Wat Tenten ryn. Wat 't is, de Tent der Tnydingen,
de Tent van 't hart, de tuOchenTenten. VerTcheide kromtens der Tenten: zcz.

Dat de Tenten een foort van Vorm maaken die den omtrek der inbouten aan-
wyft. 203

Art. XXIX. Vm den gelykzydigen Drieboek tot den Rekenkmdigen voortgang

der Acbterfpanten. 203

Overeenkomt! der draaien van den driehoek met do Tpanten. 2C+

Art. XXX. Op de Acbterfteven van de Verbeffings -Tekening over te brengen de

Punten waar zicb de Senten bepaalen
,
opzicbtelyk aan de ProjeÜie-lekening,en

op den Drieboek de gebrooke Strooien te be/cbryven. 204.

Art. XXXI. Het Randfoenbout te merken op de Verbeffings Tekening. 205

Art. XXXII. Van de tw.ede Sent. ibid.

Art. XXXIII. Van de derde Sent. ibid.

Art. XXX iV. Van de vierde Sent , gezegt van 't Hart. 20Ó

Art. XXXV. Van de vyfde Sent. ibid.

A r.t. XXXVI. Vm defetde Sent , of Ljjl van 't Dolbord. 206

Gebruik der RCftippelde Qraalen voor d> Tenten welke zich, niet op de achterltcveri

eindigen in een 'punt «clkcrs al'ftand zu verre van bet negende Tpant is als die

van het negende aan 't achtcrltc. ibid.

Art. XXXVII. Van bet Spant der Achterjie EvenwigtbouMng. 207

Gebruik tfos dnchoe!:s tot de verdeeling der Tenten. 209

Art. XXX VIII. De Senten op den Drieboek ever te brengen, om de Punten te

bebben , door welke gaan moeten de Spanten van de Sent der Snydingen. 209
Art. XXXIX. Op de Kaart dt Punten te merken door welke de Spanten gaan

moeten, aio
Art. XL. Van de andere Senten. ibid.

Art. XU. Van de tweede Sent.. 211
Art. XLII. Van de derde Sent. ibid.

Art. XLI1L Van i: vlade Sent. ibid.

Art. XL1V. Van devyfde Sent. ibid.

Art. XLV. lm defestkSent, of de Lyft van 't Dolbord. ibid.

Art. XLVI. Van de Lyjten der Gillingen , 21a

lyft- van de ccxQe Gilling. Lyft van dc tweede Gilling. Lyft van de derde Gil-
bug, "

21a

Aur. XLVil.



REGISTER. xüj

A * t. XLVII. Op de Achter-fleven van de Projectie-tekening de plaats te merkt»
waar ieder Spant zich moet bepaalen. 2 i3

A r t. XLVUI. De Spanten te deen gaan door de Punten die op de Senten gevon-
den zyn. ai4

Aanmerking op de Sent van 't Hart. ibid.

Art. XLIX. Manier om te vertoonen de Bogt der Sent van 't Hart. 215

Vcrftbcidc manieren om regelmatig den omtrek der Tenten te trekken. 215

Art. L. Verkleining der Voorfpanten, en de Voorjleven te befebryven op de Pro-

jectie-tekening. 216
Art. LI. Over te brengen op de Voorfleven van de ProjeHU-tehening bet verfebü

der Waterdragt van ieder Voorfpant. 217
Art. LH. Fan de fVaterlynen. 218
Art LUI. Van de Voorfpanten. ibid.

Art. LIV. Van de Senten der Snydingen. ibid.

Art. LV. Van de tweede Sent. ibid.

Art. LVI. Van de derde Sent. ibid.

Art. LVU. Van den gelykzydigen Driehoek. ibid.

Art. LVIII. Van de Straal der evenvügtboudinge , of der Loef. 219
Art. LIX. Over te brengen op de Voorjleven der Verbeffings-tekening , de Pun-

ten al-maar de Setsten op de ProjeBie tekening de Voorjleven raken. ibid.

Van de Eer/Ie Stnt van voren , ibid.

Art. LX. Van de fxeede Sent van voren. ibid.

Art LXI. Van de derde Sent van wen. 220

Art. LXII. De Punten te vinden door welke gaan zal bet Lctffpant of dat der

evenwigtboudinge. ibid.

Art. LX11I. Op eene Kaart te merken de lengte van de Sent der voorjle Sny-

dingen 22 f

Art. LXIV. Over te brengen op den gelykzydigen Driehoek, de Sent, die men
gemerkt beeft op de Kaart. ibid.

Abt. LXV. Op de Sent der Snydingen van de Projtclie-tekening over te brengen

de Punten die tien Driehoek op de Kaart hetft gegeeven., 22»

Art. LXVl. Van bet Lotffpant of van 't Spant der Evenwigtboudinge. ibid.

Art. LX VI!. Op eene Kaart te merken de lengte der tweede Sent van voren van

de Proje&ie- tekening. ibid.

Art. LXVIII. De Sent op de Kaart gemerkt over te brengen op denDiicboek. 223

Art. LXIX. Over te brengen op de Projectie tekening de Punten die den Drie'

boek op de Kaart beeft gegeeven. ibid..

Art. LXX. Van de derde Sent van voren. ibid.

A rt. LXXI. Dt derde Sent over te brengen op den Driehoek. ibid,

b 3 Art. LXXIL
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Art. LXXII. Over te brengen op it derde Sent van voren van de ProjeHie-tekt-

uing, de Punten die den Driehoek beeft gegetven op de Kaart. 224.

Art. LXXJII. Van de Sent van '» Hart. ibid.

Ait. LX XIV. Verkleining voor de Sent van 't Hart. ibid.

Art. LXXV. Van de vyfde Sent van vuren. 225
Art. LXXVI. Verkleining voor de vyfde Sent van voren. ibid.

Art. LXX VII. Van bet voorfle Spant. ibid.

Art. LXXV11I. Van de opmaaking det gelykzydigen Driehoeks om de punten te

vinden door -melkt de Vwrfpanten moeten gaan , van de Sent van 't Hart af tot

tan 't Dolbord. i2Ó

Art. LXXIX. Op de Kaart te merken de Sent van 't Hart. 227

Art. LXXX. Over te brengen op de Sent van 't Hart de Punten dit den Drie-

hoek op de Kaart beeft gegeeven. ibid.

Art. LXXXI. Van de vyfde Sent. ibid.

Art. LXXXII. Van de Lyjl van 't Dolbord. 22i

Art. LXXXI II. De Spanten te befchryven van bet gedeelte na voren. ibid-

Art. LXXXIV- De derde <ayze van Verkleining om al de Spanten van een Scbip

te befchryven door middel van een Quadrant of vierde van een Cirkel. 229

Bewerking gclyk aan die van de voorgaande manier. Verkleining der achrcr-

fpanten.

Toebereiding van 't quadrant. Middel om de verdecling van de fent der faydin-

een cc verkrygen. Dc vcrdeelingcn der andere feuten vindt men op de;clve

vyze. 232

Voorbcclt waar men de verdeding der tvtcede tuffchenfent geeft. Voorteelt voor

de fent van 't hart. Verkleining der voorfpantert 230

Dat men de achrerfpanten km verkleinen door den driehoek, en de fpantenvan
voren door het quadrant. 232

VYFDE HOOFDSTUK.
de tVaterpajfe-Teken'mg, en by gelegentbeid van de IVa-

terlynen en Senten , die men vertoond op de FerbcJfingsTeke-

ning en die der Projeaie. 233
Aït. L Van de fVaterlynen. ibid.

Wat men vciftaat door dc waterlyn. ibid.

Voorbeeld om zich een denkbeeld tc helpen maaken der vertooning van dc va-
terlyncn op dc verfcheide tekeningen. 234

\Vaterljn op de tekening van projcÖie. Walcrlya op de tekening van verheffing.

Watcrlyn op dc vratcrpafle-tckeniDg. 23*

Akt. II.
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Art. II. Manier om it fVaterlynen te befcbryven op de Perbeffingr- teke-

ning. »35
Art. Hl. Manier m de fVaterlynen te btfcbryven op de IVcacrpatff teke-

ning. «36

Ecrfte waterlyo. £37

Tweede waterlyn. Derde waterlyn. 23S

Vierde waterlyn. £39

Art. IV. Van de Senten. 239

Herhaling van het gene te voren gefret is omtrent de feuten. ibid.

Waarom de fenten twee kromtens hebben, een in een lootrechte, «1 de andere

in een waterpafic zin. 240

Voorbcelt om te doen bcgrypen waarom de fenten zich. onder vcrfchilïende gezicht-

punten vertoonen in dc v er fchil lende tekeningen. 240
De Senten op de tekening van Projectie, ibid.

De Senten op dc tekening van Verheffing. ibid.

Midilet om zich een denkbeeld tc gecven van dc ovcreenkomft die 'er i3 tuffchert

de lynen die de fenten verbeelden opde tekening van Projeöic en die van Verhef-

fing. De Senten op de waterpaii'e-tekcnmg. 241

Middel om te begrypen dc overeenkomt! die 'er is tufthen dc lynen die de fenten op
dc vi aterpafle- tekening vertoonen , cn d:c, welke r.ith vertoonen op de projcclie-

tckening. 24S

Van dc fchuinfc fenten. Middel om zich tc overtuigen van de overeenkomt def
l>nca W vike ?j«.h f^huins vertoonen, met d.c, welke zith vertoonen dezelfde fenten

te zyn op dc projccïic-tekening. ibid.

Art. V. De Senten te befcbryven op de Ferbeffings-tekening. 243
Art. VI. De Senten te btfcbryven op de Watcrpafft tekening. 244.

Vcrfcheide manieren om regelmatig den omtrek der Senten te befchryven. 2+5

A r t. VII. De Sinten te btfcbryven op een fchuint Hak. 246

Gebruik dsr f, hu>sife fenten. 249

SESDE HOOFDSTUK
j\ndere Manier om de Projafte en IViterpaffe-ukeningen van

een Sc/'ip tc manken. 25 E

Art. I. Te Lftbryxin de Sent van 't Hart op de JFaleipaffe-ttkening ia de

rechthoekige Kaam. 25%

Art. II. Op de fVatcrpaffe-teiening de Sent der fnydingen te btfcbryven. 254

Art. 111. Op de Projectie tekening te befebryven btt Spant der aebterfti even.

vigtbouding. 255

A»t. IV,



xvj R E G I S T E

Art. IV. Op de Proje&te-tékening te befebryven bet negende Spant naar ach-

teren. 25Ö
Art. V. Op de Projectie-tekening deacbterjie tuffiben fenten , te befebryven. 257
Art. VI. Op de tVaterpaffi-tekening de eerfte tuffcben-Sent tt befebryven. 258
Art. VII. Op de fVaterpaJfe-tekening te befebryven de tweede tuffibenfent

van achteren. 259
Art. VIII. Manier om de Hekbalk te befebryven op de Projeftie en Waterpafje-

tekeningen. 260
Art. IX. Op de Waierpaffe-tekening te befebryven de derde tujfcbenfent. 261

Art. X. Op de IVaterpaJfe-tekenmg te merken de plaatfing van bet Randfoen-
bout. 262

Art. XI. De Acbterfpanten op de ProjeBie-tekening te befebryven. ibid.

Art. XU. Het Randfoenhout te befebryven zoo als bet dienjlig is om 'er mede te

merken. 26%
Ar t. XIII. De Projectie van 't Randfoenbout te bejebryven op de Verheffing!-Te

kening. 264.

W at het zyn fpanten «cJkcn men uitfpringets of afVykers noemt. sff

Art. XIV. Op de Projectie - tekening te befebryven
t

bet Spant der voorjle even-

wigtbouaïng. 265
Art. XV. Op de- Projectie' tekening te tojebryven de acbtjle Spant naar vo-

ren. 2C6
Art. XVI. op de Projectie-tekening te befebryven de voorjle tuffeben-fenttn. 267
Art. XVII. Op de Waterpafft tekening de eerjle tuffiben-fent te befebryven. 26H
Art. XVIII. Op de IVaterpaffe-ukening te befebryven de tweede en derde voorjle

taffeben-fent. 269
Art. XIX. De Spanten van voren te befebryven op de ProjeMe tekening, ibid.

Van dc Vertuining. »-o

Art. XX. De Verheffing te vinden van de Senten der Vertuining op de Stutten

dis men bejebreven hecji op de Proje&ie-tckening. 271

Art. XXI. Op de Watetpaffc-tekcning te befebryven de twe Senten der Vertui-

ning. 27

1

Art. XXII. Al de Oplangen te befebryven. 27a
Art. XXIII. Van de fVaterlynen op de Verheffings-telening. 273
Art. XXIV. Te brengen op de Projectie-tekening de hoogte der IVatcrlyun die

gemerkt zyn op de Verbtjfings-ttkenmg. ibid.

Art. XXV. De Waterlynen over te brengen op de Wattrpajfe-tekening. 2-5

ZEVENDE
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
Jlgemeene Aanmerkingen op den Scbeeps-Bouw. 277
De veetenfdup van den Schccps-bouwer bepaalt zich niet aan degevroone reeels van

ocffening,die men befchreevcn heeft in de voorgaande Hoofddcclen.De vetfchüJcndc

ordeningen der Schepen, zo ten aanzien van de vlociftof op dewelke zy vaareo
moeten, als met betrekking tot de uitwerking die zy moeten veroorzaaken, ver-

meerderen de zvaarigheden der kunll van den Schceps-bouw. Md.

Art. I. Van de voornaam/Ie hoedanigheden die deSchepen dienen te hebben. 278

Art. II. Ofhet mogelyk is dat een Schip al die hoedanigheden hetft?

Art. III. Van de Mallen die fchynen eigen te zyn om aan de Schepen de bceda-

nigbeid te geeven van wel Zeil te dragen. 279
Art. IV. Van de Mallen die een Schip gevoelig maaken aan zyn Roer en aan

bet Scbeeps-bejiter. 280

Art. V. Van ie Mallen die toepajjilyk zyn m eene Verbteve Laagte heb.

ben. ibid-

Art. VI. Wat 'er verei/ebt wordt dat een Schip weinig htyd
y en dat zyne bewe-

gingen zagt zyn. ibid.

Art. VII. Van de Mallen die maaken dat een Schip een goed Zeiider zy. 281
Art. VIII. Van de gedaante die dien/lig ii om een Schip wel by den Windt te

bonden en dat het weinig afdryft. ibid.

Art. IX. De Verheffing van de Laag kan htftaan met al de andere hoedanighe-

den die een Schip kan hebben. ibid.

Art. X. Een Schip kan een feboone Laag hebben en wel Zeil draagen. 282

Art. XI. Men kan in een zelfde Schip vereenigen de drie hoedanigheden , tuin

een feboone Laag te hebben
y
van bet Zeil wel te diagen , en een goed Zeiider te

zyn. 28s

Art. XII. Men kan aan een Schip toebrengen de hoedanigheid van wel na zyn

Roer te lui/leren y met maar weinig te verliezen van zyne andere goede hoeda-

nigheden. 283

Art. XIII. Men kan een Schip een hart Zeiider maaken, zonder iets te verliezen

van zyne andere hoedanigheden. • 285

Art. XIV. Men kan een goed by den windt Zeiider maaken zonder te verliezen

van de andere goede hoedanigheden. 285

Men kan fommigc gebrecken aan een Schip gedeeldte lyk door de beftouwinge
verbeteren doch dcezc toevlugt is tceder. 286"

Een Oorlog-Schip moet zwaarder van hout zyn, en meer verheffing van laag heb-

ben, als een Schip voor den Koophandel , of om ter Kaap te vaaren.

Dat men aan een zeilde Schip bezorgen kan de voornaaoafte hoedanigheden die

c Wit
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Wat de Timmerlieden aanleiding gegeeven beeü om weiiiuigcJykc recgdtte maa-

ken waar van wy gefprooken hebben. 287

Om een goed Scheepsbouwer te zyn wordt meer vereifeht ah de bloote kundigheid

dier regels, hy moet ook bedreven zyn ia Natuur en Wiskunde. 288

Befchryviog der kundigheid en Scheeps - bouw. Dat de werktuigelyke reegcls

hun voordeel hebben. Misbruik welk men van decze roegds kan maaken. Dat
de enkele befebouwing niet genoeg is om grondig te kunnen oordcelcn over de goede

of kwaade hoedanigheden van een Schip. 389

Pat men de tekeningen moet onderzoeken door de berekening tlvoorens men de

Timmering van een Schip onderneemt. 290

ACHTSTE HOOFDSTUK.
om te weeten op de Tekening van een Schip ,welk zyn

zal de Verbezig zyner Laag. 291

Wat men verftaat door de verheffing der laag. Vcrklaaring van 1 voordel en de
grondbeginfeica oiu ha op te lollen. Md.

A*t. I. De vafte ondergedompelde Lichaamen worden naar de oppervlakte der

Hoeijl^i ofgeperft, door cene kracht gelyk om bet gedeelte van water wiens

plaats zy inneemen- 292

Wat men veröaat door de vloeibaarheid. Md.

Oorzaaken welke kunnen toebrengen aan de vloeibaarheid. De vloeiftoffè uit

vafte deeltje» iynde faamgcfleld, hebben ook deeze deeltjes de eigeafchap der

vatte lichaamen. tbtd.

Oorzaak waar door het zee water zwaarder is als het zoet water. Waarom de op -

pcrvlakte der vochten zich waterpas zet. Voorbeeld welk dit klaar bewyft. 293

Dat de vafte lichaamen gedompclt in de vloeiftofle door dezelve gedrukt worden.
Proeve welke het bewyft. Wat deeze drukking veroorzaakt op de lichaamen
die foortclyk van eene zelfde zwaarte zyn als de vlociftoffc. Wat deeze drukking
veroorzaakt op de lichaamen die foortclyk lichter zyn als de vloeiftoffè. Watdeczc
drukking veroorzaakt op de lichaamen die foortelyk zwaarder zyn als de vloei-

ftoffè. 294
Proefondervinding ontrent de werkinge van de vlociftoffc op de vafte lichaamen. 205

Tweede Proefondervinding. 296
Andere Proef die dezelfde raak bewyft dat de vafte lichaamen van weegens de vloei -

doffen , in welke zy gedompclt zyn , cene lootrechte opftooting ondergaan
,
gelyk

aan het gewigt der vlociftoffc volkers plaats zy inneemen. 29$

Toepaffing deezer reegcls aan de Svhcpcu. 297

Art. II. Het gewigt te kennen van een toegerujl Schip.

Art. III. Gewigt ftaat van een Fregat van 30 ftukken Kanon , voorzien van

Letftogt voor zes Maanden ten eindt m te weeten welk zyn gewigt is. 299
" Verkorte ftaat van een Fregat van 50 ftuk gefchut voorzien TM keftogt , voor zet

om zyn gewigt te kennen. 30a
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Maaier m te kinnen bet gewigt der Schepen zonder baarJlaat of uitrekening te

maaken volgens de Voorbeelden die wy gegeeven bebben. 30a

Ceviigt Man verfebtide toegtrufit Schepen van verfcbillenden tang. 309

Maaier om te Roojen , en m Taarlingvoeten over te brengen , bet Levende Deel der

Vaartuigen. 304

Dcwyl de dryvende lichaamen zo veel water verplaatfen als in gewigt gelyk ia

aan hunne gehcclc zwaarte, zal een Schip zo diep in 't valer gaan tot' netvcr-
plaatft zal hebben de menigte van taarlingsvoeten waters, die, in zwaarte gclyk

zyn aan deszclfs ganflhc gewigt. - ibid..

Dus kan men weetcn het gewigt van een toegeruft Schip» brengende het deel onder
waatcr ia taarlingvocten dewelke men vermenigvuldigt door het gewigt van een
taarlingvoet zee-water. Dcrhalven wetende het gewigt van een tocgetuft Schip,
zo weet men tot welkcdiepte het zal gaan, wyl het zo veel taarlingvocten waters
verplaatfen zal als het nodig heeft om zyn gewigt te evenaaren. ibid.

Indien het levende deel der Schepen cene meetkundige gedaante hadde , men
zoude het nauwkeurig kunnen krengen in ta;irlingvoeten , maar alzo haar
gedaante ongefchikt is, moet men het in kleine deden brengen, waar van de ge»
daantens ten naaftenby regulier zyn. Hoe men deeze verdeeling maaken moet
om het leevend deel in kleine evenwydige balkjes over te brengen. 305

Hoe men deeze evenwydige balkjes mcetco zal, wanneer alle haare vlaktens ge-

lyk zyn. Hoe men kan verminderen de ongelykzydige balkjes die het begin van
het levenddcel maaken. Dat men moet neemen een middel evenredige lunchen
de bovenfte en onderdo oppervlakte. Manier tot de bewerking. 30Ó

Manier van de Hr. Boagueur wel zo nauwkeurig en fpoedigcr als de voorgaande. 307
Verklaaring van een Huk in de manier van de ilr. Bougueur dat de eerübeginnende

vcrlcegen maakt.

Art. IV. Toepajfmg der voorgaande Manier, om in Taarlingvoeten over te

brengen bet levenddeel van bet Schip van 70 Stukken Kanon waar van wy de

Tekening hebben gemaakt. 309

Oppervlakte van de eerflc waterlyn naar achteren. ibid"

, vierde waterlyn naar achteren. 3"
derde waterlyn naar achteren. 312

——— —— tweede waterlyn. 313

eeifte waterlyn. - * ibid.

ToepalTing der vorige regels, om zich te verzeekeren of de waterlyn op dc teke-

ning vau ontwerp wel geplaatlt is. 3*5

Plompe handel» yfen der ouwde Timmerlieden, om ten naaftenby te weeten de
uitgcftrekthcdcn der S' hepen welke zy ontworpen hadden. Hoe zy deeze han-

delwyze verbeeterd hebben. ibid.

.

De hedendaagfehe Scheeps-bouwers onderwerpen hunne tekeningen aan de bere-

keningen i gronden waar op deeze berekeningen geveftigt zyn. 3'6

Verfchcidc voorbeelden wetkc toonen de nuttigheid van deeze berekening. 317

NEGEN-
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NEGENDE HOOFDSTUK.*

M*w«r om te berekenen den tegen/land van bet Water op den

Boeg der Scbepen. 321

Art. I. Van de wyze boe ie Vlóeifloffen werken door bunnen floot tegens de

^vajle ücbaamen ibid.

Art. II. De werking der Vloeifloffe is evenredig aan bet vierkant der fneJheid

van den Waterflroom, 324

Art. III. Den Indruk der Vheiftoffe neemt toe als de Oppgrvlakttns die zicb

Jlellen tegens baaren loop- 325
Art- IV- De kracht der Vloeijlffffen is minder op de vlaktens die zicb fcbuhu

Jlellen tegens baaren loop, als op die melken 'er zicb lootrecbt tegen/lellen- 325

Art- V- EerAt reden van vermindering in de werking der Vloei/loffcn op de Vlak-

te die men fcbuins Jlch tegens baaren kop, ibid.

Art. VI. Tweede reden van vermindering in de Werking der Vloeiflcffen , op de

Vlaktens die zicb fcbuinsJlellen tegens baaren loep. 3J6

Art. VII. Denkbeelden van de faamengejlelde bewegingen en van de tntbindmg

der Krachten. 326
Art. VIII. Voornaam/Ie uitwerkingen die voortkomen van de faamengejlelde

Beweegingen. 32S
Art. IX. Gevolgen. 330
A R Ti X. Wat 'er moet ontjiaan uit de ingedrukte beweeging van 't Lichaam A

,

betrekkclyk. tot eene Oppervlakte ab welke zicb tegcnjlelt aan Zyne beweeging. 33

1

Art. XI. Toepafftng van 't geen men komt tefeggen ,
op den Jlag ofJloot der

Vloeipffen. 333
Gevolgen. . 335

Art. XII. Berekening van den tegenjland der VloeiJlcjfe op den Boeg van 't

Schip van 70' Stukken Kanon , welkers ontwerp wy hebbengemaakt
,

vergeleken

met de Krachtoefening derzetvt VheiJUtffe op den .Buik van bet Grootfle

Spant. 337
Berekening van de tcgenftand der vIoeiftofTL- op den boeg van een Schip van 70

fhikken , met dien veJkc deflêlfs grooifte fpant beproeven zou. 34-

m vergelyking. • 348

Tirecde voorbeeld van vergeljking. 3+9
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